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Datum 

2018-03-20 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 27 mars 2018 kl. 14:00 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Helene Sandberg 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Budgetuppföljning/prognos februari 2018 
Dnr 2018-00004 1.2.4.1 

 

5.  Uppföljning intern kontroll 2017 - komplettering 
Dnr 2017-00229 007 

 

6.  Förändring av antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 
2018/2019 
Dnr 2017-00163 612 

 

7.  Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019 
Dnr 2018-00005 3.5.0.3 

 

8.  Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 
Dnr 2018-00060 1.1.3.1 

 

9.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
Dnr 2018-00042 2.3.4.0 

 

10.  Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska 
insats 
Dnr 2018-00043 3.5.1.8 

 

11.  Remiss - Uppföljning av ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00053 1.1.3.1 

 

12.  Remiss - Program för ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00054 1.1.3.1 

 

13.  Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Borås kommun 
Dnr 2018-00073 1.1.3.1 

 

14.  Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Borås kommun 
Dnr 2018-00084 1.1.3.1 
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Ärende  

15.  Remiss - Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Alingsås kommun. 
Dnr 2018-00085 1.1.3.1 

 

16.  Uppsägning av samt tecknande av nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Dnr 2017-00209 612 

 

17.  Val av kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet 
Dnr 2017-00010 612 

 

18.  Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter 
i programråd 
Dnr 2017-00011 612 

 

19.  Anmälningsärenden 
Dnr 2018-00001 1.1.3.25 

 

20.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2018-00002 1.1.3.25 

 

21.  Delegationsbeslut 
Dnr 2018-00003 1.1.3.25 

 

22.  Övriga frågor 

 Rapportering från kontaktpolitikerbesök 

 Rapportering från programråd och YH ledningsgrupp 
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Budgetuppföljning / Prognos februari 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

februari 2018.        

Sammanfattning 

Prognos för helåret  

I prognosen tom februari antas att budget håller och därmed rapporteras ingen 

avvikelse. 

Årets löner, läromedel samt budgetering av kvalitetsmedel och skollyft är i 

budget fördelad med periodiseringsnyckel över året.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk redovisning, 10-dagars, februari 2018 

Samverkan 

FSG 2018-03-07 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars, februari 2018  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Central administration 13 160 24 547 1 906 1 716 190  

Politisk verksamhet 118 1 326 208 160 48  

Gymnasieskola 55 511 359 602 53 861 81 441 -27 580  

Vuxenutbildning 17 838 75 981 14 743 22 098 -7 355  

Gymnasiesärskola 5 028 35 228 7 180 7 469 -289  

Kvalitet och utveckling 543 5 774 870 737 133  

Naturskola 0 466 78 9 69  

Insatser enligt LSS 1 495 1 434 488 651 -163  

Buffert 0 4 993 832 0 832  

Verksamhetens nettokostnader 93 693 509 351 80 166 114 281 -34 115  

Kommunbidrag  509 351 80 166 80 166   

Resultat jfr med kommunbidrag -93 693 0 0 -34 115  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  0     

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Jan 2018 Utfall Feb 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 349 4 500 4 403 4 383 

- Varav Antal Asylsökande 162  193 187 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 481 556 551 540 

Antal elever från andra kommuner. 1 174 1 087 1 108 1 054 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Jan 2018 Utfall Feb 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor 98 110 91 91 

Antal elever från andra kommuner 34 36,5 36 37 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 7 7 6 6 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Målsättning för 2018 är att klara budget. I prognosen tom februari antas att budget håller och därmed rapporeras ingen 
avvikelse. 

Årets löner, läromedel samt budgetering av kvalitets medel och skollyft är i budget fördelad med periodiseringsnyckel över 
året. 

Avvikelser 

-27,6 mnkr Gymnasieskolan. Ombudgetering kommer genomföras där medel för höjd kvalitet samt skollyft kommer 
fördelas till verksamheten samt statsbidrag för flyktingar. Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärare söks och erhålls i juni. 

-7,4 mnkr Vux, beror på ej bokförda statsbidrag. 

-0,3 mnkr Gymnasiesärskolan, högre kostnader för personal, material och tjänster än planerat i budget. 

-0,2 mnkr LSS verksamhet, ej fakturert för interkommunala elever, detta görs vid avstämning i mars. Högre kostnader än 
planerat för material. 

0,8 mnkr Buffert, avvaktar omfördelning. 
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Uppföljning intern kontroll 2017 - Komplettering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad komplettering 

av nämndens uppföljning Intern kontroll 2017, som fastställdes vid 

nämndsammanträdet 2018-02-20.  

 

        

Ärendet i sin helhet 

Vid redovisningen av Uppföljning intern kontroll 2017 i Stratsys föll inom 

området Ekonomi två processer bort. Dessa var Kontanthantering och 

Leverantörsfakturor. I bifogad komplettering redovisas uppföljningen av dessa 

var för sig.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Komplettering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

Uppföljning intern kontroll 2017 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2017 - Komplettering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 

Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Uppföljningen omfattar följande områden: 

2· Styrning och ledning 

3· Personal 

4· Ekonomi 

5· Egen verksamhet 

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys. 
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4 Ekonomi - Komplettering 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Kontanthantering Inventering av kontant kassahantering, 
avstämning av kassans överensstämmelse samt 
kontroll att rutiner för kontanthantering följs. 

Analys 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan. 
F-skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest.  

Analys 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

 Skall tydligt framgå SYFTE, ÄNDAMÅL, 
DELTAGARE >500 st skanningfakturor granskade. 

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 

 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

Företagskort VISA Business Card, 
Utbildningsförvaltningen Granskning av alla 

verifikationer 

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 

 
 
Åtgärd  

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

Agressorutinen "Tillfällig leverantör", 
Utbildningsförvaltningen Granskning av alla 

verifikationer 

Analys Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar 

 
 
Åtgärd  

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 
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Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation 

läsåret 2018/2019 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2018/2019. Förändringen avser tidigare fattat beslut 

2017-09-26, §116, om antagningsorganisation samt tidigare fattat beslut om 

komplettering 2017-12-05, §161. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa 

organisationen efter elevernas val.          

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2017-09-26 om gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2018/2019. Vilka utbildningar som erbjuds och 

antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas 

önskemål (Skollagen 15 kap 30 §). Ett beslut om komplettering fattades 2017-12-05 för 

spetsutbildning på teknikprogrammet vid Sven Eriksonsgymnasiet. Ett förslag till 

ändringar i gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2018/2019 har 

upprättats.             

Beslutsunderlag 

1. Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019                         

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/19.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)

Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt 
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Tidigare beslut Förslag till 
ny organisation

2017-09-26 läsåret 2018/19
Nationellt pr + Nationellt pr +

Studievägs- IMPRO IMPRO
kod Program/inriktning Antal platser Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 70 70
BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 10 10
BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5 5
BF Barn- och Fritidsprogrammet 76+6 76+6
BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36+4 36+4
BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40+2 40+2
BFPED0L-AL Pedagogik, Lärling 6 6
BFSOC0L-AL Socialt arbete, Lärling 2 2
BFFRI0L-AL Fritid och hälsa, Lärling 2 2
EE-VS El- och energiprogrammet 62+2 62+2
EK-SE Ekonomiprogrammet 175 175
ES Estetiska programmet 162 132
ESBIL-BÄ Bild och formgivning 25 25
ESDESVE-BÄ Särskild variant, Design 25 25
ESDAN-BÄ Dans 30 16
ESEST-VS Estetik och media 22 22
ESMUS-BÄ Musik 30 30
ESTEA-BÄ Teater 30 14
FT-VS Fordons- och transportprogramet 70+5 70+5
HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 40+4 36+4
HAADM0L-AL Administrativ service, Lärling 4 4
HAHAN0L-AL Handel och service, Lärling 6 6
HT-AL Hotell- och turismprogrammet 36+4 20+4
HTHOT0L-AL Hotell och konferens, Lärling 6 6
HU-BÄ Humanistiska programmet 60 60
HV Hantverksprogrammet 90+10 90+10
HVFLO-AL Florist 24+2 24+2
HVFRI-AL Frisör 30+4 30+4
HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16+2 16+2
HVTEX-VS Textil design 20+2 20+2
HVFIN0L-VS Finsnickeri, Lärling 2 2
HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2 2
HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2 2
HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1 1
IN Industritekniska programmet 24+4 24+4
INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18+2 18+2
INSVE-VS Svetsteknik 6+2 6+2
INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2 2
NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180 180
RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42+6 42+6
RLKOK0L-AL Kök och servering, Lärling 5 5
RLBAG0L-AL Bageri och konditori, Lärling 2 3
RLFAR0L-AL Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5 5
SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180 180
TE-SE Teknikprogrammet 120 120
VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12 12
VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12 12
VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       22 16+6
VFFAS0L-VS Fastighet, Lärling 1 1
VFVVS0L-VS VVS, Lärling 2 2
VFVEN0L-VS Ventilationsteknik, Lärling 1 1
VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60+12 44+6
VOVAR0L-AL Lärling 10 10
EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24 24
TELOGVS-SE Logistik och e-handel, Spetsutbildning 30 30
IB-SE International Baccalaureate 28 28

TOTALT ANTAL PLATSER 1704 1633

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Christer Samuelsson
Förvaltningschef
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Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 

2018/2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2018/2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att 

anpassa organisationen efter elevernas val.      

Sammanfattning 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ske ge elever med utvecklingsstörning en för 

dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, 

Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Ett förslag till 

antagningsorganisation för läsåret 2018/2019 har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Antagningsorganisation gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019 

                                

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
   2018-02-22 

Elisabeth.jovinger@boras.se 
 

 

Gymnasiesärskolans antagningsorganisation läsåret 2018/19 
 
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning, en för 
dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt 
för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Hemkommunen bedömer om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. Hemkom-
munen ska göra en bedömning av om en elev som har sökt till ett individuellt program har förut-
sättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. 
Detta har fört med sig att många elever går ett nationellt program med extra anpassningar. 
 
Gymnasiesärskolan är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och Viskast-
randsgymnasiet. 
 

program enhet klasser elevan-
tal 

Nationella program: 
Programmet för: 
Administration, handel och varuhantering 
Estetiska verksamheter 
Fastighet, anläggning och byggnation 
Fastighet, anläggning och byggnation 
Fordonsvård och godshantering 
Hantverk och produktion – florist 
Hotell, restaurang och bageri 
Hälsa, vård och omsorg 
Samhälle, natur och språk 
Individuellt alternativ 
Lärling 
Lärling 
Lärling 

 
 
Bergslena 
Bergslena 
Bergslena 
Viskastrand 
Viskastrand 
Bergslena 
Bergslena 
Almås 
Bergslena 
Bergslena 
Bergslena 
Almås 
Viskastrand 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
8 
10 
6 
8 
11 
8 
6 
14 
1 
1 
1 
1 
1 

Individuellt program: 
Grundläggande nivå 
Fördjupad nivå 

 
Hulta Ängar 
Almåsgymnasiet 

 
2 
2 

 
6 
9 

Elever med skolplacering i annan kommun   10 

 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer organisationen. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
Helene Sandberg   Christer Samuelsson 
Ordförande    Förvaltningschef  
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Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 

     

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

En utskriftsversion av redovisningen återfinns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av KF-uppdrag som inte ingår i budget – Period 1 2018. 

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Uppdrag - 2018 (Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden) 
0  1  7  10  av 18 Uppdrag 

 

  Uppdra åt 
Utbildningsnämnden 
att utreda formerna 
för och därefter 
erbjuda en kurs i hur 
man startar eget 
företag i Sverige för 
de elever som 
studerar på SFI i 
enlighet med 
motionens 
intentioner. 

§ 135 
2016/KS0393 
616 
Svar på motion 
av Andreas 
Cerny (L) och 
Hamid Fard 
(L): 
Företagande 
för nyanlända 
- en möjlighet 
redan under 
SFI 

2017  
Genomfört 

Slutredovisning i 
årsredovisning för 
2017: 
Under hösten har 
Vuxenutbildningen, 
Arbetslivsförvaltningen 
och Almi träffats och 
diskuterat frågan. Almi 
har kurser för Starta 
eget. De bidrar med 
rådgivning, inspiration 
och finansiering med 
hjälp av 
konsultinsatser. Sedan 
år 2000 har de haft 
ca 150-200 infoträffar 
och hjälpt 70-80 
individer att starta eget. 
Oftast anställs 
landsmän eller andra 
nysvenskar vilket bidrar 
till ökade 
arbetstillfällen. Av de 
som startar är det 
ca 30% efter 5 år som 
fortfarande är 
verksamma. Denna 
siffra skiljer sig inte 
mycket från vanliga 
svenska företag. För 
2018 planeras följande 
aktiviteter: Jobb Borås 
kommer i vår att hålla 
en serie med 
föreläsningar som de 
kallar för Framsteget. 
Föreläsningarna hålls 
varje onsdag 
eftermiddag och teman 
kommer bland annat att 
vara Starta eget, 
egenanställning och 
sociala företag. Alla de 
elever som vi 
samarbetar kring är då 
välkomna. Träffarna 
informeras om på 
Sjuhärads 
samordningsförbunds 
hemsida, på Jobb 
Borås Facebooksida 
och via elevernas 
handläggare. 

 Sirpa 
Heikkilä 

Period 1 
15/4 
2017/2018 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till Förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i 
förvaltningen.  
        

Sammanfattning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 
reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 
Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 
som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  
 
              

Ärendet i sin helhet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. 
I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 
reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 
Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 
som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  
Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer och 

arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller befattning 
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bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 

kan fatta beslut om verksamheten. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska 

alltid se till att mottagaren har befogenheter, resurser samt tillräcklig kunskap 

och kompetens för uppgiften. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara 

tydlig och ske skriftligen.  

Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en 

arbetsmiljöuppgift. Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 

 

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen sker inom ramen för samverkanssystemet, på APT, LSG och 

FSG. Utvärdering av förvaltningens arbete rapporteras till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vid uppföljning av förvaltningens interna 

kontrollplan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen 

 

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



     

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      

    FÖRDELNING av arbetsmiljö- 

uppgifter till förvaltningschef 

     

    2018-03-28 

 

 

 

Nämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor fördelar härmed 

samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen till: 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Uppgifterna framgår i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förvaltningsövergripande SAM-rutin 

gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

I den mån kunskaper, resurser och befogenheter inte räcker till ska vederbörande tydligt hänvisa till nämnden, 

som då återtar ansvaret för aktuell fråga. 

 

 

 

Datum 2018-03-28   Datum 2018-03-28 

 

_____________________________  ___________________________ 

Helene Sandberg   Christer Samuelsson 

För nämnden genom ordförande i   Förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

psykologiska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

vårdgivare att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, 

förordna Christer Samuelsson som verksamhetschef för elevhälsans 

psykologiska insats. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom 

hälso- och sjukvård skall finnas någon som svarar för verksamheten (en 

verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås stad, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats. 

     

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

uppföljning av Program för ett integrerat samhälle. Nämndens redovisning 

avser områdena Arbete och Utbildning i Program för integrerat samhälle 2015-

2018.        

Ärendet i sin helhet 

I inledningstexten i Program för integrerat samhälle anges att Borås Stad 

vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Programmet 

redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.  

 

Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. Fokus under 2017 

är på Arbete och Boende som är två av programmets sju programområden. De 

övriga fem områdena är Delaktighet, Folkhälsa , Kultur, Trygghet och 

Utbildning.  

 

Uppföljning som efterfrågas för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del 

är inom områdena Arbete och Utbildning, i det sistnämnda med fokus på 

vuxenutbildning. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar redovisning av efterfrågade 

uppgifter i bilaga 2. 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Program för integrerat samhälle 2015-2018. 

2. Bilaga 2 Uppföljning Redovisning GVUN 2018.                                

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium 
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Förvaltningschef 
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GYMNASIE- OCH                                              
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 

2018-03-31 
 

2018-00053 

sirpa.heikkila@boras.se   

 

 

  Arbetslivsnämnden 
 

 
 
Uppföljning av Program för ett integrerat sam-
hälle – redovisning  
Arbetslivsnämndens diarienummer: 2018-00010 3.4.4.0 
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Borås Stads 
program för integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen och hur 
Borås Stad ska agera.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. Fokus under 2017 är på 
Arbete och Boende som är två av programmets sju programområden. De övriga fem 
områdena är Delaktighet, Folkhälsa , Kultur, Trygghet och Utbildning.  
 
Uppföljning som efterfrågas för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del är 
inom områdena Arbete och Utbildning, med fokus i det sistnämnda på vuxenutbild-
ning. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar följande redovisning: 
 

Arbete 
 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet 
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos 
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Förvaltningen ställer sig positiv till att ta emot praktikanter och ser en stor fördel att  
det samordnas av Arbetslivsförvaltningen (ALF).  
På gymnasieskolorna har följande genomförts: Kartläggning av möjligheten till prak-
tik inom en verksamhet har genomförts och framtagning av relevanta annonser har 
påbörjats. Kontakt har tagits med Jobb Borås angående språkpraktikant/IT-vaktmäs-
tare. Tjänster är anpassade för att kunna möta praktikanter med erfarenhet från skola 
i sitt hemland samt annan yrkeskompetens. Inom Vuxenutbildningen handlar om att 
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förbereda personalen på att ta emot och handleda en praktikant. Den ordinarie perso-
nal som får ansvaret måste ha tid i sin tjänst för att kunna handleda en praktikant och 
det måste finnas rimliga arbetsuppgifter som praktikanten kan ta del av.   

När det gäller arbetet att anordna praktikplatser för elever har yrkesvux ett nära sam-
arbete med de kommunala verksamheter där man har praktikplatser som består i att 
en personal på yrkesvux håller i alla praktikplatser. Inom vård har man arbetat fram 
utbildningsavdelningar. Ett nära samarbete finns med ALF där de anordnar praktik-
platser och vi utför utbildningar. 

Även med näringslivet finns ett nära samarbete. Vissa utbildningar har man tillsam-
mans med näringslivet där eleverna har praktik 3-4 dagar i veckan och resten av ut-
bildningen i klassrum på skolan. 

Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Sven Eriksonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Vuxenutbildningen har tagit 
emot vardera en språkpraktikant. Inom gruppen Prova på praktik har Viskastrands-
gymnasiet tagit emot två och Vuxenutbildningen fem personer.  

Inom gruppen Praktik till arbete har Bäckängsgymnasiet tagit emot fem, Viskast-
randsgymnasiet två och Sven Eriksonsgymnasiet en praktikant. Vuxenutbildningen 
har tagit emot fem, som extratjänster inom studie och yrkesvägledning. Vuxenutbild-
ningen ser över möjligheten att även ta in en extratjänst på YH som lärarassistent 
inom textil samt inom vuxenutbildningens serviceorganisation som städ/cafévärd.  

1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med åstad-
komma en bättre språkutveckling än eljest.
2. Prova på praktik/Vägledningspraktik
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer
som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde.
3. Praktik till arbete
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper
och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning.

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med an-

nan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och borå-

sare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Förvaltningen följer det personalpolitiska programmet och ser mångfald i form av 
olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar som 
en styrka att ta tillvara. Genom att arbeta med tydliga kravprofiler och kompetensba-
serad rekrytering är ambitionen att rätt person anställs för rätt tjänst. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap är värdefulla resurser inom våra verksamheter då vi skall 
möta behoven hos våra elever. I takt med att andelen nyanlända elever ökar så är det 
en kompetens som särskilt lyfts fram i våra rekryteringar till verksamhet inom bland 
annat språkintroduktion, yrkesintroduktion och SFI. Då skolan har ett demokratiskt 
uppdrag ser förvaltningen det som viktigt att strukturen bland anställda i form av 
olika bakgrund, kompetens och erfarenheter i stor utsträckning speglar strukturen i 
samhället. I alla nämndens verksamheter finns personal med annan etnisk bakgrund    
t ex ledare, lärare, elevassistenter, språkstödjare, skolvärdar och inom extratjänster. 
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Utbildning 

Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI 
ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbets-
marknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka 
inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

 

Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna 

till SFI? 

Utökat resurserna för att hantera SFI-antagningen så att vi kan ta emot fler elever på 

kortare tid (både inom studievägledningen och i lärarlaget). Vi har ställt större krav på 

leverantör att ta emot fler elever, vi har förtätat i klasserna på SFI, och förbättrat flö-

det genom SFI till gruv. 

 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i 

kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teore-

tisk utbildning? 

Flex- ,distans- och kvällskurser erbjuds. Det finns både för- och eftermiddagsgrupper 
som möjliggör schemaförändringar. Schemat för matematik och engelska (vanliga till-
valsönskningar) är förlagda på förmiddag respektive eftermiddag för att passa SFI 
som bedrivs med samma tidsupplägg. Lärarna har arbetat med språkutvecklande ar-
betssätt som kompetensutveckling för att på bästa sätt kunna stötta eleverna i alla äm-
nen.  

 
Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbu-

det av yrkes och lärlingsutbildningar? 

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla utbudet inom yrkesvux. Man träffar ar-
betsförmedlingen (AF) och på det sättet får information vilka yrken som är bristyrken 
och prognos på hur det kommer att se ut i framtiden. Man har kompetensmäklare 
som är bron mellan företag och utbildning där man får en bra bild av den kompe-
tens  som behövs på gymnasial nivå. När brist identifierats hos företagen tar man till-
sammans  fram en ny utbildning som är relevant. 

När det gäller lärling finns väl upparbetade rutiner för att ha lärlingsutbildningar. Det 
finns ett stort kontaktnät där företag kontaktar yrkesvux för att få ha lärlingar. Även 
här skapas nya kontakter med hjälp av kompetensmäklare och AF. 

 

-  

 

 
  

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
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Helene Sandberg 
Ordförande   Christer Samuelsson 
   Förvaltningschef 
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Program för ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för integrerat 

samhälle 2019-2022, som är en revidering av tidigare program. 

 

Ärendet i sin helhet 

Program för integrerat samhälle 2019-2022 är en revidering av tidigare program 

som gäller till och med 2018. Det nya förslaget har utarbetats av Arbetslivs-

förvaltningen som är ansvarig för att samordna integrationsarbetet i Borås Stad. 

Det nya programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Borås 

Stad.  

 

I inledningen av det reviderade programmet anges att Borås Stad verkar för ett 

demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 

värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man har levt i 

staden leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Vidare framgår 

att Borås Stad har ett interkulturellt förhållningssätt i sitt integrationsarbete. 

Med det avses att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska 

grupper att få ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas 

med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som rör dem. 

 

I likhet med tidigare program är det reviderade programmet indelat i sju 

målområden. Dessa är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, 

Folkhälsa och Kultur. Inom respektive område anges hur Borås Stads 

integrationsarbete ska bedrivas. Samtliga nämnder ska utifrån programmet 

årligen planera för insatser i sitt eget integrationsarbete. För uppföljningen av 

integrationsarbetet i Borås Stad ansvarar Arbetslivsnämnden, liksom för 

framtagandet av nytt program vid nästa revidering.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det reviderade programmet 

förtydligar och utvecklar anvisningarna hur integrationsarbetet ska bedrivas i 

Borås Stad.  
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Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018 

2. Program för ett integrerat samhälle 2019-2022                                

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Program för 
ett integrerat samhälle



2 Integrerat samhälle

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Datum: 15 januari 2015
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018

Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå 
målen för Borås
program – verksamheter och metoder 
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt 
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för ett 
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta pro-
gram redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av 
kommunens invånare.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla 
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och 
integration.

Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara del-
aktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan 
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en 
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse 
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genom-
syra allt arbete.

Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. 
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.

Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för ar-
betslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i 
integrationsarbetet.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser 
så snart det är möjligt. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare 
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid 
rekrytering.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet 
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi 
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett 
blandat boende.

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det 
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. 
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till soci-
alt hållbar stadsutveckling.

Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och 
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska 
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kom-
munen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald. 
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta 
saknar kontaktnät i samhället.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbild-
ningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teore-
tisk utbildning.

Delaktighet 
Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktig-
het samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig 
behövda och ta del i samhällsutvecklingen. 

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur sam-
hället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet 
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdo-
mar. 

Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara 
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med 
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra med-
borgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.

Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de 
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.
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Trygghet
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyan-
lända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter 
att delta i föreningslivet.

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeom-
sorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-
folkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt 
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsätt-
ningar för hälsa och social hållbarhet.  

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan 
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella per-
spektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna 
och bolagen.

Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är 
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det 
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås 
Stad vara med i sådana.

De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studie-
förbunden. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppfölj-
ning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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POSTADRESS 501 80 Borås   BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00   E-POST boras.stad@boras.se   WEBBPLATS boras.se



Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  
 

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 
 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  
 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.   
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  
 
 
 



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  
 
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 
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Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Borås kommun 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från 

Thoréngruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola i Borås Kommun.        

Sammanfattning  

ThorenGruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med 

Yrkesgymnasiet och följande utbildningar: 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete. 

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad och 

Måleri.  

El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik 

Fordons- och transportprogrammet med inriktningen Personbil. 

 

Antal sökta platser totalt till åk 1: 30.  

Totalt antal platser fullt utbyggt 2021: 90 

Planerad start för utbildningarna: läsåret 2019/20.  

 

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis 

även i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2019/20 

och framåt kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella 

och programmen och inriktningarna.  

 

Dimensioneringen av elevplatser kan medföra, även sett till att antalet 16-

åringar ökar enligt befolkningsprognosen, att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden kommer att behöva förändra strukturen inom den 

egna verksamheten vilket kan leda till såväl ekonomiska som organisatoriska 

och pedagogiska konsekvenser.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från 

ThorenGruppen AB.  
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Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 376 elever innevarande läsår 2018/19. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 299 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 380. (Lokal statistik per 15 oktober 

2017) 

 

Enligt befolkningsprognos finns det 1 252 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2018 och 1 306 året efter. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 

2022. (Bilaga 1.) Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i 

Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås 

Stads gymnasieskolor. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli 

förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkans-kommun även om 

samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Samverkanskommunerna är 

Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

ThorenGruppen AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med 

Yrkesgymnasiet och följande utbildningar: 

Program Inriktning Antal  

platser  

läsår 

2019/20 

Antal 

platser  

läsår 

2020/21 

Antal 

platser  

läsår  

2021/22 

Antal 

platser 

Fullt 

utbyggt  

Barn- och 

fritidsprogrammet 

Pedagogiskt 

arbete 

6 6 6 18 

Bygg- och anläggnings-

programmet 

Hus-

byggnad  

6 6 6 18 

”  Måleri 6 6 6 18 

El- och energi-

programmet  

Elteknik 6 6 6 18 

Fordons- och transport-

programmet  

Personbil 6 6 6 18 

Totalt   30 30 30 90 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2019/20. 

 

Samtliga program och inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i 

Borås och till vissa delar även på en av de redan etablerade fristående 

gymnasieskolorna. (Bilaga 2.) Antal befintliga utbildningsplatser i form av 

elevantal på skolorna redovisas i bilaga 3.  

 

För läsåret 2018/19 har Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 633 

antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat 

individuellt val. (Bilaga 4.)  De övriga introduktionsprogrammens platser 

tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår 

samtidigt till 412 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat 

individuellt val och Yrkesintroduktion. (Källa: Antagningsenheten) 
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Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2019/2020 

gör i budget 2019, som beslutas av nämnden i augusti 2018.                            

 

Om ansökningen från ny fristående aktör beviljas kan det innebära att det 

läsåret 2019/20 och framåt kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser 

på de aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora 

förändringar för såväl Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som för 

den fristående gymnasieskolan i Borås. Från kommunens sida kan en 

omfattande anpassning behöva göras för att hantera omstrukturering av 

personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda 

utbildningar.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från 

ThorenGruppen AB. 

  

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning skolor med sökta program och inriktningar 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning     

4. Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåren 

2018/2019.                            

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



BEFOLKNINGSPROGNOS 

16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Antal 1252 1306 1310 1339 1424 1471

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



  Bilaga 2 
 
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av ThorénGruppen AB 
sökta programmen och inriktningarna.  
 
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning 

Almåsgymnasiet/ 
skolenhet B 

X  Barn- och 
fritidsprogrammet 

Pedagogiskt 
arbete 

Viskastrands- 
gymnasiet/ 
skolenhet A 

X  Fordons- och 
transportprogrammet 

Personbil 

Viskastrands- 
gymnasiet/ 
skolenhet B 

X  El- och 
energiprogrammet  

Elteknik 

Viskastrands- 
gymnasiet/ 
skolenhet C 

X  Bygg- och 
anläggningsprogrammet  

Husbyggnad, 
Måleri 

Borås Praktiska 
Gymnasium  

 X Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad, 
Måleri 

Borås Praktiska 
Gymnasium  

 X El- och 
energiprogrammet 

Elteknik 

Borås Praktiska 
Gymnasium  

 X Fordons- och 
transportprogrammet 

Personbil 

 













Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/19.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)

Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt 
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Tidigare beslut Förslag till 
ny organisation

2017-09-26 läsåret 2018/19
Nationellt pr + Nationellt pr +

Studievägs- IMPRO IMPRO
kod Program/inriktning Antal platser Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 70 70
BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 10 10
BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5 5
BF Barn- och Fritidsprogrammet 76+6 76+6
BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36+4 36+4
BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40+2 40+2
BFPED0L-AL Pedagogik, Lärling 6 6
BFSOC0L-AL Socialt arbete, Lärling 2 2
BFFRI0L-AL Fritid och hälsa, Lärling 2 2
EE-VS El- och energiprogrammet 62+2 62+2
EK-SE Ekonomiprogrammet 175 175
ES Estetiska programmet 162 132
ESBIL-BÄ Bild och formgivning 25 25
ESDESVE-BÄ Särskild variant, Design 25 25
ESDAN-BÄ Dans 30 16
ESEST-VS Estetik och media 22 22
ESMUS-BÄ Musik 30 30
ESTEA-BÄ Teater 30 14
FT-VS Fordons- och transportprogramet 70+5 70+5
HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 40+4 36+4
HAADM0L-AL Administrativ service, Lärling 4 4
HAHAN0L-AL Handel och service, Lärling 6 6
HT-AL Hotell- och turismprogrammet 36+4 20+4
HTHOT0L-AL Hotell och konferens, Lärling 6 6
HU-BÄ Humanistiska programmet 60 60
HV Hantverksprogrammet 90+10 90+10
HVFLO-AL Florist 24+2 24+2
HVFRI-AL Frisör 30+4 30+4
HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16+2 16+2
HVTEX-VS Textil design 20+2 20+2
HVFIN0L-VS Finsnickeri, Lärling 2 2
HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2 2
HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2 2
HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1 1
IN Industritekniska programmet 24+4 24+4
INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18+2 18+2
INSVE-VS Svetsteknik 6+2 6+2
INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2 2
NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180 180
RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42+6 42+6
RLKOK0L-AL Kök och servering, Lärling 5 5
RLBAG0L-AL Bageri och konditori, Lärling 2 3
RLFAR0L-AL Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5 5
SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180 180
TE-SE Teknikprogrammet 120 120
VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12 12
VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12 12
VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       22 16+6
VFFAS0L-VS Fastighet, Lärling 1 1
VFVVS0L-VS VVS, Lärling 2 2
VFVEN0L-VS Ventilationsteknik, Lärling 1 1
VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60+12 44+6
VOVAR0L-AL Lärling 10 10
EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24 24
TELOGVS-SE Logistik och e-handel, Spetsutbildning 30 30
IB-SE International Baccalaureate 28 28

TOTALT ANTAL PLATSER 1704 1633

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Christer Samuelsson
Förvaltningschef



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00084 1.1.3.1 
 

  

 

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola i Borås kommun 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i 

Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 

fristående gymnasieskola i Borås Kommun.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lärande i Sverige AB:s ansökan avser utökning av befintlig verksamhet på 

Realgymnasiet Borås med följande utbildningar och inriktningar: 

Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Hotell och konferens. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering 

Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service. 

Utbildningarna kommer att anordnas som lärling med fem (5) 

utbildningsplatser per årskurs från och med läsåret 2019/20. Fullt utbyggt 

kommer utökningen att omfatta 45 platser. 

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis i 

fristående regi. Sammantaget kan det innebära att det läsåret 2019/20 och 

framåt kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella 

programmen och inriktningarna. 

Dimensionering av elevplatser kan medföra, även sett till antalet 16-åringar ökar 

enligt befolkningsprognosen, att Gymnasie- och vuxeutbildningsnämnden 

kommer att behöva förändra strukturen inom den egna verksamheten vilket 

kan leda till såväl ekonomiska som organisatoriska och pedagogiska 

konsekvenser. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i 

Sverige AB.          
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Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 376 elever innevarande läsår 2018/19. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 299 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 380. (Lokal statistik per 15 oktober 

2017) 

 

Enligt befolkningsprognos finns det 1 252 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2018 och 1 306 året efter. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 

2022. (Bilaga 1.) Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i 

Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås 

Stads gymnasieskolor. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli 

förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om 

samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Samverkanskommunerna är 

Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn. 

Lärande i Sverige AB ansöker om godkännande för utökning av befintlig 

gymnasieskolan, Realgymnasiet Borås. 

Befintliga utbildningar: 

Program Inriktning Antal  

elever  

åk 1 

Antal  

elever 

åk 2 

Antal  

elever  

åk 3 

Totalt 

antal  

Elever  

Naturbruksprogrammet Djur 37 43 30 110 

 Skog  5 2 4 11 

Totalt   42 45 34 121 

 

 

 

Ansökt utökning som lärlingsutbildning: 

Program Inriktning Antal  

platser  

läsår 

2019/20 

Antal 

platser  

läsår 

2020/21 

Antal 

platser  

läsår  

2021/22 

Antal 

platser 

Fullt 

utbyggt  

Handels- och 

administrations-

programmet  

Handel och 

service 

5 5 5 15 

Hotell- och 

turismprogrammet 

Hotell och 

konferens 

5 5 5 15 

Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 

Kök och 

servering 

5 5 5 15 

Totalt   15 15 15 45 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2019/20. 
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Samtliga program och inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i 

Borås och till vissa delar på en av de redan etablerade fristående 

gymnasieskolorna. (Bilaga 2). Antal befintliga utbildningsplatser i form av 

elevantal på skolorna redovisas i bilaga 3.  

För läsåret 2018/19 har Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 633 

antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat 

individuellt val. (Bilaga 4.)  De övriga introduktionsprogrammens platser 

tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår 

samtidigt till 412 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat 

individuellt val och Yrkesintroduktion. (Källa: Antagningsenheten) 

Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2019/2020 

görs i budget 2019, som beslutas av nämnden i augusti 2018.                            

 

Om ansökningen från ny fristående aktör beviljas kan det innebära att det 

läsåret 2019/20 och framåt kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser 

på de aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora 

förändringar för såväl Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som för 

den fristående gymnasieskolan i Borås. Från kommunens sida kan en 

omfattande anpassning behöva göras för att hantera omstrukturering av 

personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda 

utbildningar.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker/avstyrker ansökan från 

Lärande i Sverige AB. 

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning skolor med sökta program och inriktningar 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning     

4. Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåren 

2018/2019.                         

 

                       

Samverkan 

2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 
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Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



BEFOLKNINGSPROGNOS 

16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Antal 1252 1306 1310 1339 1424 1471

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



  Bilaga 2 
 
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Lärande i Sverige 
AB sökta programmen och inriktningarna.  
 
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning 

Almåsgymnasiet/ 
Skolenhet A 

X  Handels- och 
administrations-
programmet 

Handel och 
service 

Almåsgymnasiet/ 
skolenhet C 

X  Hotell- och 
turismprogrammet 

Hotell och 
konferens 

Almåsgymnasiet/ 
skolenhet C 

X  Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och 
servering 

Borås Praktiska 
Gymnasium  

 X Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och 
servering 

 
 









Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/19.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)

Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt 
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Tidigare beslut Förslag till 
ny organisation

2017-09-26 läsåret 2018/19
Nationellt pr + Nationellt pr +

Studievägs- IMPRO IMPRO
kod Program/inriktning Antal platser Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 70 70
BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 10 10
BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5 5
BF Barn- och Fritidsprogrammet 76+6 76+6
BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36+4 36+4
BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40+2 40+2
BFPED0L-AL Pedagogik, Lärling 6 6
BFSOC0L-AL Socialt arbete, Lärling 2 2
BFFRI0L-AL Fritid och hälsa, Lärling 2 2
EE-VS El- och energiprogrammet 62+2 62+2
EK-SE Ekonomiprogrammet 175 175
ES Estetiska programmet 162 132
ESBIL-BÄ Bild och formgivning 25 25
ESDESVE-BÄ Särskild variant, Design 25 25
ESDAN-BÄ Dans 30 16
ESEST-VS Estetik och media 22 22
ESMUS-BÄ Musik 30 30
ESTEA-BÄ Teater 30 14
FT-VS Fordons- och transportprogramet 70+5 70+5
HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 40+4 36+4
HAADM0L-AL Administrativ service, Lärling 4 4
HAHAN0L-AL Handel och service, Lärling 6 6
HT-AL Hotell- och turismprogrammet 36+4 20+4
HTHOT0L-AL Hotell och konferens, Lärling 6 6
HU-BÄ Humanistiska programmet 60 60
HV Hantverksprogrammet 90+10 90+10
HVFLO-AL Florist 24+2 24+2
HVFRI-AL Frisör 30+4 30+4
HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16+2 16+2
HVTEX-VS Textil design 20+2 20+2
HVFIN0L-VS Finsnickeri, Lärling 2 2
HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2 2
HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2 2
HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1 1
IN Industritekniska programmet 24+4 24+4
INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18+2 18+2
INSVE-VS Svetsteknik 6+2 6+2
INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2 2
NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180 180
RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42+6 42+6
RLKOK0L-AL Kök och servering, Lärling 5 5
RLBAG0L-AL Bageri och konditori, Lärling 2 3
RLFAR0L-AL Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5 5
SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180 180
TE-SE Teknikprogrammet 120 120
VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12 12
VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12 12
VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       22 16+6
VFFAS0L-VS Fastighet, Lärling 1 1
VFVVS0L-VS VVS, Lärling 2 2
VFVEN0L-VS Ventilationsteknik, Lärling 1 1
VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60+12 44+6
VOVAR0L-AL Lärling 10 10
EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24 24
TELOGVS-SE Logistik och e-handel, Spetsutbildning 30 30
IB-SE International Baccalaureate 28 28

TOTALT ANTAL PLATSER 1704 1633

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Christer Samuelsson
Förvaltningschef



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00085 1.1.3.1 
 

  

 

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om 

godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola i Alingsås kommun. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande avseende 

ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman 

för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Alingsås kommun.      

Samverkan 

FSG 2018-03-14.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium  

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00209 612 
 

  

 

Uppsägning av samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppsägning av nuvarande 

samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende 

Naturbruksutbildning. Avtalet sägs upp per 2018-04-01 att upphöra 2018-12-

31.Ärendet i sin helhet 

Nuvarande samverkansavtal mellan VGR och kommunerna i regionen rörande 

Naturbruksutbildningar löper ut 2018-12-31. Avtalet, som för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden del är från 2006, har i huvudsak reglerat den gymnasiala 

utbildningen inom Naturbruksprogrammet men även vuxenutbildning och 

gymnasiesärskola.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Utbildningsnämndens avtal från 2006  

Samverkan 

FSG 2018-03-27 

Beslutet expedieras till 

1. Västra Götalandsregionen (VGR) 

 

 

Helene Sandberg  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00209 612 
 

  

 

Tecknande av nytt samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat 

samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende 

Naturbruksutbildningar att gälla från och med 2019-01-01 till och med               

2022-12-31.  

Ärendet i sin helhet 

Samverkansavtalet tecknas senast 2018-04-30 och gäller från och 2019-01-01 till 

och med 2022-12-31. En utvärdering ska göras efter två år och parterna ska 

senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när 

avtalstiden löper ut.  

Avtalet innebär att kommunerna uppdrar till VG-regionen att vara huvudman i 

skollagens mening för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning och avser elever som är 

folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. 

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.   

Beslutsunderlag 

1. Samverkansavtal Naturbruksutbildning. 

2. Bilaga 1 Samverkansavtal Ledning och styrning 

3. Bilaga 2 Samverkansavtal verksamhetens finansiering. 

Samverkan 

2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Västra Götalandsregionen (VGR) 
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Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



1 
 

 

Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.  

Styrning och ledning 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna 
insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta 
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och 
de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av 
verksamheten. 
 
Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas 
utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av 
Västra Götalandsregionen. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
  

Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall 
 

• Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring 
strategisk inriktning för berörda verksamheter. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som 
ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring 
naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden 
fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och 
andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till 
Naturbruksstyrelsen.  

• Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet. 
 

Arbetsordning 
• Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och 

kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten. 

• Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering 
samt årsredovisning och uppföljning.  

• Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 
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Ledningsrådet för naturbruk 
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för 
diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och 
kompetensförsörjning för de gröna näringarna. 
 

Ledningsrådets uppdrag 
• Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk. 

• Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling 
till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel 
marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera. 

 

Arbetsordning 
• Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra 

Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och 
sammankallar till möten. 

• Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal. 

• Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 

• Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna 
förutsätts delta i dessa. 

 

Noteringar 
• Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som 

inte hanteras i ovan beskrivna strukturer. 

• Det noteras att båda parters representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de 
egna organisationerna. 
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Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande 
verksamhetens finansiering. 

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt 
programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och 
lärlingsutbildning inom naturbruk. 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog. 
 

Beräkning av självkostnadspris 
 
Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler 
gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande 
kostnadsslag i grundbeloppet. 
 
1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 
undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av 
personalen och liknande kostnader.  
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, 
skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.  
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala 
insatser.  
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande 
administration och liknande kostnader.  
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.  
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av 
ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering. 
 
Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande 
verksamhetsår. 

• Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och 
kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar 
på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive 
verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning. 

• Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras 
separat. 
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Ekonomisk uppföljning 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en 
rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden 
följs dessa upp enligt nedanstående tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år. 
Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett 
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt. 
 
Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under 
Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s 
regelverk för hantering av eget kapital. 
 

 

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Årsrapport/bokslut  
föregående år X 
Delårsrapport och  
budgetindikator X 
Naturbruksstyrelsen  
sammanträden X X X X X 
Politisk samrådsgrupp X X 
Ledningsråd X X X X 
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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING 
 

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun, 
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning. 
 

Utgångspunkt 

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna 
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv 
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan 
upprätthållas och utvecklas.  

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. 
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.   

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna 
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det 
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma 
lagrum för sin verksamhet som en kommun.  

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. 
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där 
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.  

Omfattning 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar 
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning 
inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna 
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region 
 

Antagning  

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att 
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på 
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar. 

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av 
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat 
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal 
behöver omförhandlas. 

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen 
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft 
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro. 
 

Verksamhetens finansiering 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever 
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram 
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för 
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter 
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen 
debiteras vid nästkommande månadskifte.  
 
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen 
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen 
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I 
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina 
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15 
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.  
 

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning 
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att 
gälla.  

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter 
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad 
betalning. 

 
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra 
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. 
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning 
genomförs. 

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i 
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad 
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR 
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR 
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till 
anordnande skolhuvudman.  
 
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till  
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av 
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma 
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara 
för 50% av kostnaden.  

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för 
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-
organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera 
sin verksamhet. 
 
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och 
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för 
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en 
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget 
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren. 
 
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett 
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.  
 

Gymnasiesärskola inom naturbruk 

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt 
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. 

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan 
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och 
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt 
fall. 
 
Vuxenutbildning 

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på 
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara 
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland. 
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna. 
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar 
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet 
tillföra ett ägarbidrag. 

Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för 
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska 
utgå. 
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Ledning och styrning 

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska 
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att 
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd 
till naturbruksstyrelsen.  

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt: 

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger 
per år.  
 

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande 
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av 
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas 
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika 
sakområden som behöver utredas. 

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen. 

 
Gemensamt utvecklingsarbete 

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det 

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m. 

Tvister 
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna 
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom. 
 
 
Avtalstid 
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen 
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 
 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 
 
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt. 
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201x-                     201x- 

För Västra Götalandsregionen                   För kommunen 

 

__________________________                          ___________________________ 

Johnny Magnusson                     Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande    

 

___________________________                      __________________________ 

Ann-Sofi Lodin                          Namnförtydligande       

Regiondirektör    

  



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033-35 77 57 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00010 612 
 

  

 

Val av kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Magnus Winblad (V) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet tillsammans med 

Per Flensburg (MP) och Lisa Berglund (KD).        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Kim Lindberg (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet.               

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Bäckängsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
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Eva Lindström 
Handläggare 
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2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00011 612 
 

  

 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Magnus Winblad (V) att vara 

nämndens representant (ordinarie) i programråden för Handels- och 

administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet Frisör.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Kim Lindberg (V) begärt entledigande 

från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programråden för 

Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet Frisör.                 

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden 

under perioden 2018-02-12 – 2018-03-16 till handlingarna.         

Sammanfattning  

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-02-12 – 2018-03-16.                

 

 

Helene Sandberg  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-03-19 

 
Sammanträde: 2018-03-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-16 9782 
 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 
2018-02-19 § 75 Revidering 
av Samverkansöverens-
kommelse mellan Borås Stad 
och Polismyndigheten 2018-
2020. 

2018-00087 

2018-03-16 9779 
 

IN Skolinspektionen 2. Skolinspektionens beslut 
efter uppföljning av tillsyn i 
fristående gymnasieskola 
Realgymnasiet i Borås 

2017-00212 

2018-03-12 9758 
 

UPPR Björkängsgymnasiet 6. Statistik - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
ansvar för ungdomar 16-20 
år i Borås Stad som inte går 
eller genomgått nationellt 
program, 180228 

2017-00181 

2018-03-09 9756 
 

IN Kommunfullmäktige 5. Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-02-22 § 25 Borås 
Stads miljömål 

2017-00075 



 
Datum 

2018-03-19 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-09 9755 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-02-22 § 19 
Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, 
entlediganden och 
fyllnadsval 

2018-00047 

2018-03-06 9754 
 

IN Grundskoleförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska 
insats 2017 

2018-00083 

2018-03-09 9753 
 

IN Miljöförvaltningen Miljöförvaltningens tillsyn 
på grundskolor och 
gymnasier 

2018-00082 

2018-03-08 9745 
 

IN Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

6. Beslut från 
Förvaltningsrätten i 
Jönköping - 
Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - nu fråga 
om avvisning 

2018-00066 

2018-03-07 9743 
 

IN Kommunfullmäktige 4. Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-02-22 § 23 
Miljörapport Borås Stad 
tertial 2 - 2017 

2017-00075 

2018-03-07 9742 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-02-22 § 24 Borås 
Stads miljöpolicy 

2017-00075 

2018-03-01 9711 
 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen 
gällande anmälan om 
skolsituationen för en före 
detta elev i Borås kommun 

2018-00070 



 
Datum 

2018-03-19 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-02-23 9692 
 

IN Miljö- och 
konsumentnämnden 

4. Miljörapport för Borås 
Stad 2017  

2017-00170 

2018-02-26 9691 
 

IN Grundskoleförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans psykologiska 
insats 2017 

2018-00067 

2018-02-20 9673 
 

IN Kommunstyrelsen 4. Nämndbudget  2018 Borås 
Stad 

2017-00141 

2018-02-12 9644 
 

UPPR Björkängsgymnasiet 5. Statistik - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
ansvar för ungdomar 16-20 
år i Borås Stad som inte går 
eller genomgått nationellt 
program, 180131 

2017-00181 

2018-02-12 9641 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - 
Statsbidrag för regional 
yrkesinriktad 
vuxenutbildning - 
Yrkesförare för 2018 

2018-00061 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2018-03-02 – 2018-03-09 till handlingarna.           

Sammanfattning  

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2018-03-02 – 2018-03-09.                

 

 

Helene Sandberg  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2018-03-19 

 
Sammanträde: 2018-03-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-09 9757 

 

UT Stadsledningskansliet Remissvar 

tjänstemannaremiss 

Nationella minoriteter 

i skolan 

2018-00068 

2018-03-09 9751 

 

UT Samhällsbyggnadsnämnden Skrivelse Detaljplan 

för Viskafors, 

Rydboholm 1:342, 

Pumpkällevägen, 

Borås Stad 

2018-00071 

2018-03-02 9720 

 

UT Skolinspektionen 1. Expedierat yttrande 

till Skolinspektionen, 

Anmälan om brister i 

antagningsförfarandet 

2018-00059 

2018-03-02 9719 

 

UT Skolinspektionen 1. Expedierad 

svarsskrivelse till 

Skolinspektionen - 

Kvalitetsgranskning 

av nyanlända elevers 

utbildningsvägar efter 

språkintroduktion  

2018-00063 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 27 mars 2018.         

Sammanfattning 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 20-22.                

 

 

Helene Sandberg  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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