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Datum 

2019-03-11 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
härmed till sammanträde på Bergslenagymnasiet, Bergslenagatan 4, tisdagen 
den 26 mars 2019 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 
allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 
 
Andreas Cerny 
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. 

 

Gruppöverläggningar 
Mitt-S-Samverkan, Torsdag den 21 mars kl. 16.00 i Kommunfullmäktigehusets 
sammanträdesrum lokal 4414. 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Information från förvaltningen 
  

 

5.  Budgetuppföljning februari 2019  
Dnr 2019-00052 1.2.4.1 

 

6.  Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2019 
Dnr 2019-00069 1.2.4.1 

 

7.  Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 
2019/2020 
Dnr 2018-00115 3.5.0.3 

 

8.  Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020 
Dnr 2019-00053 3.5.0.3 

 

9.  Rapport Dataskyddsförordningen 
Dnr 2019-00051 1.1.3.1 

 

10.  Initiativärende 190129 - presentera en förteckning för de tidigare 
givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu 
är i sin helhet genomförda 
Dnr 2019-00022 1.1.3.1 

 

11.  Initiativärende 190219 - Åtgärder minska ungdomar utan 
sysselsättning 
Dnr 2019-00063 1.1.3.1 

 

12.  Anta anbud för externa utbildningsanordnares räkning - 
Delegering gällande beslut om kravspecifikation samt antagande 
av anbud för Vuxenutbildningen 
Dnr 2019-00056 3.5.7.0 

 

13.  Remiss - Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Borås kommun. 
Dnr 2019-00067 1.1.3.1 
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Ärende  

14.  Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  
gymnasieskola vid Thoren Business School Borås  
Dnr 2019-00070 1.1.3.1 

 

15.  Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås 
Dnr 2019-00073 1.1.3.1 

 

16.  Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet 
Dnr 2019-00050 1.1.3.1 

 

17.  Remiss - Program för Nationella minoriteter 
Dnr 2019-00021 1.1.3.1 

 

18.  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2018 
Dnr 2019-00075 3.5.1.8 

 

19.  Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 
YH-utbildningarnas ledningsgrupper 
Dnr 2018-00263 1.1.3.0 

 

20.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00001 1.1.3.25 

 

21.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2019-00002 1.1.3.25 

 

22.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00003 1.1.3.25 

 

23.  Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 
  

 

24.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Andreas Sikström 
Handläggare 
033-357775 
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2019-03-26 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning / Prognos 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 
februari 2019. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att disponera 10 miljoner 
kr av ackumulerat resultat under 2019. 

Sammanfattning 

Prognos för helåret. 

Förvaltningen som helhet planerar att redovisa ett nollresultat. Gymnasieskolan 
kommer att visa en planerad avvikelse på ca 10 miljoner kr på grund av att 
omställning som görs under året inte får full effekt på årets resultat. 

I samband med upprättandet av årsredovisning för 2017 uppstod ett positivt 
resultat på 22,9 Mnkr att användas för den omställning som väntas i samband 
med vikande statsbidrag för nyanlända elever. Per 31 december 2018 är 
nämndens ackumulerade resultat 18,4 miljoner kr. Nämnden begär hos 
Kommunstyrelsen att få använda 10 miljoner kr av detta ackumulerade resultat.            

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning per februari 

 

  2018 2019     

 
Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Avvikelse Prognos-
avvikelse 

Central administration 2 027 18 643 3 041 3 422 -381  

Politisk verksamhet 160 1 209 190 158 32  

Gymnasieskola 81 795 382 338 61 443 83 762 -22 319 -10 000 

Vuxenutbildning 22 148 79 088 13 181 26 923 -13 742  

Gymnasiesärskola 7 569 36 654 7 632 6 836 796  

Naturskola 9 474 79 7 72  

Insatser enligt LSS 651 1 755 462 767 -305  

Buffert  6 759     

Verksamhetens nettokostnader 114 359 526 920 86 028 121 875 -35 847 -10 000 

Kommunbidrag  526 920 86 028 86 028   
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  2018 2019     

Resultat jfr med kommunbidrag -114 359 0 0 -35 847  -10 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga 
medel  0     

Verksamhetsmått per februari 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Jan 2019 Utfall Feb 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 383 4 493 4 369 4 349 

- Varav Antal Asylsökande 187 137 138 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 540 613 572 571 

Antal elever från andra kommuner. 1 054 1 134 1 040 1 033 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Jan 2019 Utfall Feb 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor 91 113 86 86 

Antal elever från andra kommuner 37 38 33 32 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 6 9 5 5 

Kommentarer 

Utfallet för årets två första månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 
35 Mnkr. Detta förklaras av icke periodiserade intäkter och kostnader. 
Ambitionen är att till maj ska en rutin med månadsbokslut för en mer 
rättvisande redovisning vara upprättad. 

Prognos för helåret  

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat, förutsatt att nämnd och KS 
godkänner användande av ackumulerat balanserat resultat på 10 Mnkr, p g a 
halvårseffekt av omställningar. 
Förvaltningen kommer använda central reserv (buffert) på drygt 6 Mnkr för att 
hantera underskott på köpta – sålda platser. 
Tidigt identifierade risker i prognosen 

 Vi når inte det beräknade utfallet av omställning och anpassningar. 
 Kostnadsökningar kan dyka upp på andra ställen som en följd av 

anpassningar. 
 Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser (interkommunala och 

fristående). 
 Retroaktiva friskoleersättningar. 
 Vikande statsbidrag (Migrationsverket). 
 Äskande om investeringsbudget i T1. 
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Samverkan 

FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen diarium. 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Andreas Sikström 
Handläggare 
033 357775 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00069 1.2.4.1 
 

  

 

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna åtgärds-
planerna för en ekonomi i balans. Arbetet skall göras i facklig samverkan och 
utfallet av åtgärderna skall följas upp i samband med budgetuppföljnings-
processen. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen upprättar åtgärdsplaner för 
respektive skola: 

 Omställning på Björkängsgymnasiet, 16 Mnkr 

 Anpassningar på Sven Eriksonsgymnasiet, 6 Mnkr 

 Anpassningar på Bäckängsgymnasiet, 3,6 Mnkr         

Ärendet i sin helhet 

Åtgärdsplan för Björkängsgymnasiet 

Björkängsgymnasiet (BJ) skall anpassa verksamheten till tilldelad budget 2019, 
baserad på ett kraftigt minskad elevunderlag. För att genomföra detta måste 
kostnaden för verksamheten minska med ca 16 Mnkr. Målet är att hela budget-
anpassningen skall ge utfall i år, men det finns risk att anpassningen på under-
visningen inte når helårseffekt, vilket kan ge obalans på resultatet. 

Anpassningskrav 16 000 000 

 
Åtgärder budgetår 2019 Beslut (datum) Ek effekt 2019 Ansvarig 
Undervisning: 
material, tjänster, 20ÅA MBL 190228 12 100 000 Rektorer BJ 

        
Elevhälsa: 1,8 ÅA MBL 190228 1 200 000 GyCh BJ 
        
Skolmåltid/lokaler: 
material, tjänster, 3 ÅA MBL 190228 1 140 000 Intendent SE 
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Administration: 
material, tjänster, 3 ÅA MBL 190228 1 560 000 GyCh BJ 

Summa:   16 000 000   
        

OBALANS 2019   8 000 000   
 

Konsekvenser 

Skolledning 
Det är och kommer att vara ökad belastning på ledningsorganisationen. 
Konsekvens: Medel1 – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen 
 
Bibliotek 
Minskad personalresurs i skolbibliotek försämrar förutsättningarna för den 
pedagogiska verksamheten.   
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen 
 
Personal (lärare) 
Björkängsgymnasiet minskar personal med 1/3 av nuvarande 
personalstyrka och totalt rör det sig om ca 28 årsarbetare varav 12 har en 
tidsbegränsad anställning. Vi har sett över hela personalstyrkan och 
anpassat till en verksamhet för 200 elever under läsåret 19/20.  
 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Elever 
Majoriteten av eleverna på Björkängsgymnasiet går på skolan under ett år 
för att bli behöriga till nationella program på andra gymnasieskolor 
Nuvarande elever kommer inte att påverkas, men utifrån att 
undervisningen har organiserats genom dubbelbemanning på lektioner, kan 
viss oro uppstå hos de elever som fortsätter hos oss under kommande läsår.  
 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Medborgarperspektivet 
Effektiviseringarna påverkar inte medborgarna.   
 
Samverkan 
§11 MBL genomfördes 28/2. Uppföljning sker löpande i LSG. 

 

                                                      
1 Ingen – påverkar inte organisationen. Medel – har en viss påverkan, verksamheten uppfyller 
kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. Hög – har stor negativ påverkan, verksamheten kan 
inte uppfylla kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. 
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Uppföljning 
Sker enligt dokumentationen i Risk- och konsekvensanalysen, enligt 
arbetsmiljölagen. Uppföljning av brukarperspektivet sker kontinuerligt och 
sammanställs i årligt kvalitetsredovisning. Uppföljning av medarbetar-
perspektivet sker via klimatundersökning och återkommande samtal, 
individuella och i grupp. 

Åtgärdsplan för Bäckängsgymnasiet 

Bäckängsgymnasiet (BÄ) skall anpassa verksamheten till tilldelad budget 2019. 
För att genomföra detta måste kostnaden för verksamheten minska med ca 3,6 
milj. Målet är att hela budgetanpassningen skall ge utfall i resultatet under 2019, 
så att Bäckängsgymnasiet uppnår ett s.k. nollresultat i bokslutet 2019. 

Anpassningskrav  
3 550 000  

    

Åtgärder budgetår 2019 
Beslut 
(datum) Ek effekt 2019 Ansvarig 

Undervisning: 
material/tjänster, bibliotek 1 ÅA 190101 1 700 000 Rektorer BÄ 

        
Elevassistenter, 2 ÅA 190101 750 000 Rektorer BÄ 
    
Skolmåltid: 
material, tjänster 1 ÅA 190101 750 000 Intendent BÄ 

        
Administration: 
material, tjänster, 0,2 ÅA 190101 350 000 Intendent BÄ 

Summa:   3 550 000   
Anpassningskrav:   0   

Effekt:   3 550 000   
 

Konsekvenser 
Skolledning 
Ökad belastning på ledningsorganisationen. 
Konsekvens: Medel1 – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Bibliotek 
Minskning av en tjänst och minskade resurser i skolbibliotek försämrar 
förutsättningarna för den pedagogiska verksamheterna.  Minskad 
bemanning, inköp och tillgång till databaser. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
                                                      
1 Ingen – påverkar inte organisationen. Medel – har en viss påverkan, verksamheten uppfyller 
kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. Hög – har stor negativ påverkan, verksamheten kan 
inte uppfylla kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. 
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Minskat arbetslagsanslag 
Minskat antal studiebesök, färre elevresor och färre aktiviteter.  
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Minskat ämnesgruppsanslag 
Läromedel till undervisning kan inte köpas i den omfattning som önskas, 
eller inte alls till nästa läsårsstart. Begränsningar i kompetensutvecklings-
möjligheter. Kompetensutveckling kommer att genomföras, men ske till 
lägre kostnad. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Inventarier 
Ingen möjlighet att ersätta sliten utrustning och/eller möbler. Endast inköp 
för inventarier som inte uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Elevassistenter 
Minskning av antalet elevassistenter med två tjänster påverkar 
omfattningen av stöd för vissa elever. Alla elever som har detta behov får 
stöd enligt åtgärdsprogram, men i mindre omfattning. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
 
Skolmåltider 
Minskning med en tjänst gjordes i slutet på 2018. Minskat anslag till 
skolmåltider innebär att vi inte kommer att prioritera EKO-produkter. Vi 
kommer anpassa skolmatsedeln så vi minskar tillagandet av de dyrare 
rätterna. Mjölk kommer inte att serveras i samband med skolmåltiderna. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen, samt näringsriktlinjerna. 
 
Elevperspektivet 
Det finns en besvikelse hos eleverna, att inte kunna genomföra det som de 
hade förväntat sig, t.ex. resor, aktiviteter.  
Konsekvens: Det finns inga indikationer att effektiviseringarna påverkar 
elevernas måluppfyllelse. Detta utvärderas i samband med 
kvalitetsredovisningarna. 
 
Ytterligare effektiviseringar inför budget 2020 

 I juni 2020 upprättas en ny tjänst som ersätter två tjänster: en 
administratörstjänst och informatörtjänsten. 
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 Schemläggartjänsten ca 50 % tjänst kommer under läsåret 19/20 att 
slås samman med IKT-pedagogstjänsten och blir därefter en 
kombinationstjänst. 

 Dessa förändringar kommer att utgöra en personalminskning på ca 
1,5 tjänst. Utfallet av dessa förändringar kommer planeras i budget 
2020. 

 Avslutningsvis kommer skolan stödorganisation förändras vilket kan 
medföra ytterligare effektiviseringar.  

 
Medborgarperspektivet 
Effektiviseringarna påverkar inte medborgarna.   
 
Samverkan 
§11 MBL genomförs under våren. Uppföljning sker löpande i LSG. 

 
Uppföljning 
Sker enligt dokumentationen i Risk- och konsekvensanalysen, enligt 
arbetsmiljölagen. Uppföljning av brukarperspektivet sker kontinuerligt och 
sammanställs i årligt kvalitetsredovisning. Uppföljning av medarbetar-
perspektivet sker via klimatundersökning och återkommande samtal, 
individuella och i grupp. 

Åtgärdsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 

Sven Eriksonsgymnasiet (SE) skall anpassa verksamheten till tilldelad budget 
2019. För att genomföra detta måste kostnaden för verksamheten minska 
med ca 6 Mnkr. Målet är att hela budgetanpassningen skall ge utfall i år, 
men det finns risk att anpassningen på undervisningen inte når helårseffekt 
2019, vilket kan ge obalans på resultatet. 

 
Anpassningskrav 6 000 000  

  
Åtgärder budgetår 2019 Beslut Ek effekt 2019 Ansvarig 
Undervisning: material, 
tjänster (undervisning, 
ledning och bibliotek) 6 ÅA 

MBL våren 2019 3 675 000 Rektorer SE 

        
Elevhälsa: 1,8 ÅA  MBL 190318 1 200 000  GyCh SE 
        
Skolmåltid: material, 
tjänster 1 ÅA MBL våren 2019 450 000 Intendent SE 

        
Administration: material, 
tjänster, 0,75 ÅA MBL våren 2019 675 000 GyCh SE 

Summa:   6 000 000   
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OBALANS 2019   2 500 000   

 
 
Konsekvenser  
Skolledning 
Ökad belastning på ledningsorganisationen i och med att vi minskar från 4 
rektorsenheter till 3. 
Konsekvens: Medel1 -Tydlig prioritering i arbetsuppgifterna gör att vi 
tillsvidare uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och skollagen. 
 
Inga korttidsvikarier 
Att en lärare är sjuk är alltid ett avbräck i undervisningen. Vikarier kan i 
olika grad kompensera för det. Men vi har erfarenhet av kvaliteten inte 
alltid står i proportion till kostnaden.  Rektor behöver vid varje sjukfrånvaro 
ansvara för att sätta in vikarie om det riskerar att vi inte ger lägsta 
garanterad undervisningstid till eleverna. 
Konsekvens: Medel - tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Minskat läromedel och arbetslagsanslag 
Minskat antal studiebesök, färre elevresor och färre aktiviteter.  
Konsekvens: Medel - tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
 
Bibliotek 
Minskade resurser i skolbibliotek försämrar förutsättningarna för den 
pedagogiska verksamheterna.  Minskad bemanning, inköp och tillgång till 
databaser. Arbetsbelastningen ökar med minskad personalresurs i 
biblioteket, med risk för ohälsa. Kraftiga prioriteringar görs vad gäller 
informationen till eleverna kring litteratursök, källkritiskt arbetssätt och 
stödet kring läslust där samarbete med lärarna har betytt mycket för 
elevernas måluppfyllelse. Det minskade stödet till eleverna inom dessa 
områden kan minska elevernas måluppfyllelse. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Inventarier 
Ingen möjlighet att ersätta sliten utrustning och/eller möbler. Endast inköp 
för inventarier som inte uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Skolsköterskor 

                                                      
1 Ingen – påverkar inte organisationen. Medel – har en viss påverkan, verksamheten uppfyller 
kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. Hög – har stor negativ påverkan, verksamheten kan 
inte uppfylla kraven i skol- och/eller arbetsmiljölagen. 
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Minskad bemanning av skolsköterskor från 1,8 till 1,4 tjänst kommer 
innebära att skolans hälsofrämjande åtgärder samt att tidig upptäckt av 
ohälsa inte kommer ske i samma utsträckning. 
Konsekvens: Hög -   
 
Kurator 
Minskad bemanning från 1,9 tjänst till 1 tjänst kommer innebära kraftigt 
minskat stöd till elever som mår dåligt samt att tidig upptäckt av ohälsa inte 
kommer ske i samma utsträckning. 
Konsekvens: Hög -   
 
Studie- och yrkesvägledning 
Minskad bemanning från 1,8 till 1,3 tjänst kommer innebära att vägledning 
individuellt inte kan ske i samma utsträckning, Marknadsföring och 
information om studievägar till elever och föräldrar kommer inte kunna ske 
lika grundligt. Elevers kunskaper om alternativa studievägar, slutbetyg och 
framtidsval riskerar att inte vara lika underbyggt, vilket kan leda till att 
framtidsdrömmar och framtidsmål inte kommer uppnås av eleverna. 
Konsekvens: Medel - tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Skolmåltider 
Minskad bemanning med en tjänst. Minskat anslag till skolmåltider innebär att vi 
inte kommer ha råd med EKO-produkter. Vi kommer anpassa skolmatsedeln så vi 
minskar tillagandet av de dyrare rätterna. 
Konsekvens: Medel – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och skollagen, 
samt näringsriktlinjerna. 
 
Samordnare 
Minskad samordningsresurs påverkar stöd till eleverna såväl inom IT och 
studiestöd. Det påverkar arbetsmängd och uppdrag för lärare, rektorer och 
specialpedagoger. 
Konsekvens: Medel- Tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och 
skollagen. 
 
Elever 
Det finns en besvikelse hos eleverna, att inte kunna genomföra det som de 
hade förväntat sig, t.ex. resor, aktiviteter.  
Det finns inga indikationer att effektiviseringarna påverkar elevernas 
måluppfyllelse. Detta utvärderas i samband med kvalitetsredovisningarna. 
 
Samläsning och minskade valmöjligheter 
Eleverna kommer få minskade möjligheter att få sina val vad gäller IV-val, 
fördjupnings- och inriktningkurser då fyllnadsgraden av alla våra 
undervisningsgrupper måste vara hög för att få ekonomi i organisationen. 
Detta behöver inte få stora märkbara effekter, men för den enskilde eleven 
kan det så klart påverka studiemotivationen om man inte får det val man 
helst vill ha. 
Konsekvens: Låg – tillsvidare uppfylls krav i arbetsmiljölagen och skollagen. 
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Övriga effektiviseringar 
Vi minskar antagningen till BF- fritid och hälsa med 10 elever för att bedriva 
undervisning i en 30 grupp i stället för två grupper med 20 elever i varje, Vi 
ökar antalet elever på ekonomiprogrammet från 174 till 180 vilket betyder 
att alla undervisningsklasser blir 30 grupper. Vi ökar antagningen till 
Entreprenörsprogrammet från 24 elever till 26 och vi drar ner 
undervisningspoängen från 2650 p till 2500 p. Vi ser över organisationen på 
IB för att hitta lösningar med för små undervisningsgrupper. IB är en 
internationell skolform som bygger på certifieringskrav vilket påverkar 
möjligheterna till effektiviseringar. På SPRINT har undervisningen bedrivits i 
15 grupper och till hösten kommer vi bedriva undervisning i en 30 grupp. 
Det kommer påverka elevernas kunskapsutveckling eftersom varje elev får 
dubbelt så lite tid från sin lärare och väntetiderna innan man får hjälp 
kommer öka. Torgets elever har i hög utsträckning fått en-till-en 
undervisning vilket är den mest kostsamma undervisningsorganisationen, 
men den har lett till framgång för flera elever. Detta kan vi inte längre 
erbjuda utan eleverna behöver läsa i mindre grupper vilket kan påverka 
studieprogressionen och ev. öka elevfrånvaron. 
 
Medborgarperspektivet 
Effektiviseringarna påverkar inte medborgarna.   
 
Samverkan 
§11 MBL genomförs under våren. Uppföljning sker löpande i LSG. 

 
Uppföljning 
Sker enligt dokumentationen i Risk- och konsekvensanalysen, enligt 
arbetsmiljölagen. Uppföljning av brukarperspektivet sker kontinuerligt och 
sammanställs i årligt kvalitetsredovisning. Uppföljning av medarbetar-
perspektivet sker via klimatundersökning och återkommande samtal, 
individuella och i grupp. 
 
 

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Förändring av gymnasieskolans 
antagningsorganisation läsåret 2019/2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 
antagningsorganisation för läsåret 2019/2020. Förändringen avser tidigare fattat 
beslut 2018-09-25, §129, om antagningsorganisation. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att 
anpassa organisationen efter elevernas val, samt att besluta om inriktning på 
naturvetenskapliga programmet på Almåsgymnasiet.              

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2018-09-25 om 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2019/2020. 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 
förslag till ändringar i gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 
2019/2020 har upprättats.             

               

Beslutsunderlag 

1. 1. Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/2020        
  

Samverkan 

FSG 2019-03-13 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/20.

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§)

Enskilda platser på Introduktionsprogrammen; Programinriktat val (PRIV), Yrkesintroduktion, Individuellt 

alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Tidigare beslut Förslag till 

2018-09-25 ny organisation

läsåret 2019/20

Studievägs- Nationellt pr. PRIV Nationellt pr. PRIV

kod Program/inriktning Antal platser Antal platser Antal platser Antal platser

BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 70 70

BAHUS0L-VS Husbyggnad, Lärling 10 20

BAMAL0L-VS Måleri, Lärling 5 5

BF Barn- och Fritidsprogrammet 76 6 64 6

BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 36 4 36 4

BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40 2 28 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 174 1 209 1

ES Estetiska programmet 161 3 131 3

ESBIL-BÄ Bild och formgivning 24 1 24 1

ESDESVE-BÄ Särskild variant, Design 25 25

ESDAN-BÄ Dans 30 16

ESEST-VS Estetik och media 22 2 22 2

ESMUS-BÄ Musik 30 30

ESTEA-BÄ Teater 30 14

FT-VS Fordons- och transportprogramet 65 5 65 5

HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 40 4 40 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 59 1 60 1

HV Hantverksprogrammet 89 10 62 8

HVFLO-AL Florist 16 2 16 2

HVFRI-AL Frisör 30 4 30 4

HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 16 2 16 2

HVTEX-VS Textil design 20 2 0 0

HVFIN0L-VS Finsnickeri, Lärling 2 0

HVFLO0L-AL Florist, Lärling 2 2

HVFRI0L-AL Frisör, Lärling 2 2

HVSTY0L-AL Stylist, hår och makeup, Lärling 1 1

IN Industritekniska programmet 26 4 26 4

INPRK-VS Produkt- och maskinteknik 18 2 18 2

INSVE-VS Svetsteknik 6 2 8 2

INPRO0L-VS Processteknik, Lärling 2 0

NA Naturvetenskapsprogrammet 179 1 210 1

NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet/BÄ 179 1 180 1

NA-AL Naturvetenskapsprogrammet/AL 0 30

RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 42 6 32 6

RLKOK0L-AL Kök och servering, Lärling 5 5

RLBAG0L-AL Bageri och konditori, Lärling 2 2

RLFAR0L-AL Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling 5 5

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 209 1 210 1

SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet/BÄ 179 1 180 1

SA-VS Samhällsvetenskapsprogrammet/VS 30 30

TE-SE Teknikprogrammet 119 1 119 1

VIPRO-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik 12 0

VISAM-SE (T4) Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande 12 12

VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet       20 2 16 4

VFFAS0L-VS Fastighet, Lärling 1 1

VFVVS0L-VS VVS, Lärling 2 4

VFVEN0L-VS Ventilationsteknik, Lärling 1 0

VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 60 6 44 6

VOVAR0L-AL Lärling 10 10

EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 24 26

TELOGVS-SE Logistik och e-handel, Spetsutbildning 30 30

IB-SE International Baccalaureate 30 30

TOTALT ANTAL PLATSER 1662 57 1621 57

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Christer Samuelsson

Förvaltningschef
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Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 

2019/2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2019/2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa 

organisationen efter elevernas val.         

Sammanfattning 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska 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. 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad för dem.   

Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet 

och Viskastrandsgymnasiet. 

Ett förslag till antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020 har 

upprättats.             

Ärendet i sin helhet 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska 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. 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till 

gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. Att den sökande gått i grundsärskolan räcker 

alltså inte som grund för mottagande i gymnasiesärskolan. Det kan ibland vara svårt 

att konstatera utvecklingsstörning, särskilt om det gäller barn och unga med lindrig 

utvecklingsstörning. eleven kan under tiden i grundsärskolan ha haft en positiv 

utveckling och tidigare utredningar kan av olika skäl ha varit bristfälliga. I de flesta 

fall kan elever som har gått grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men 

hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför 

bedömning av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.  
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Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet 

och Viskastrandsgymnasiet. 

 

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Rapport Dataskyddsförordningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

rapport.        

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd i Borås Stad ska upprätta en rapport gällande 

dataskyddsförordningen där det framgår vilka aktiviteter som har genomförts 

inom informationssäkerhet under föregående år och vilka aktiviteter som finns 

planerade för nästkommande år. Ett förslag till rapport har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport Dataskyddsförordningen, 2019-02-27.                             

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Rapport Dataskyddsförordningen 
 

 
 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)  har till syfte att skapa en 

enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter inom hela EU. Begreppet 

"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är styrelsen/nämnden för 

myndigheten. Ofta är den operativa hanteringen av personuppgifter delegerad till en tjänsteman 

inom förvaltningen.  

 

Behandling av personuppgifter   

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar   

Antal 2018 6 st. 

 
Antal behandlingar med känsliga personuppgifter 
Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. Känsliga 

personuppgifter är uppgifter om: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och 

• Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock 

flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, hälsa- och sjukvård, 

förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör social omsorg eller hälso- och 

sjukvård.  

Antal känsliga behandlingar  0 st. 
 

Antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 

Enligt dataskyddsförordning skall en konsekvensbedömning genomföras innan 

behandlingar av känsliga personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling 

misstänks kunna leda till hög risk för att personers rättigheter och friheter kränks eller 

behandlas felaktigt.  

 

 

Antal personuppgiftsincidenter     

Här anges antalet personuppgiftsincidenter som har upptäckts under året  

 
 

Antal genomförda konsekvensbedömningar  0 st. 

Antal personuppgiftsincidenter   0 st. 
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Genomförda aktiviteter 2018 

Rapport från verksamhetstillsyn 
Tillsyn för år 2018 har inte genomförts. EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 
2018. Första tillsynen kommer därför att ske inför rapportering till nämnden 2020.  

Medborgarkontakter 

Under året har 2 st förfrågningar gällande registerutdrag inkommit till förvaltningen. 

Händelser och incidenter 

Inga incidenter gällande personuppgifter har rapporterats under året.  

Revision och riskanalys  

Under året har förvaltningen genomfört en risk- och sårbarhetsanalys av Google. 

Dessutom har 6 informationsklassningar genomförts av förvaltningens system, i SKL:s 

verktyg KLASSA. 

 

Utbildning, information 

Samtliga anställda ska senast 31 mars 2019 har genomgått Borås Stads webbaserade 

utbildning i informationssäkerhet, DISA.  

Planerade aktiviteter 2019 

Vidare arbete med att registrera personuppgiftsbehandlingar.  

 

16 maj håller Boråsregionens dataskyddsombud en utbildning i informationssäkerhet, för samtliga 

skolledare i förvaltningen. 
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Initiativärende - presentera en förteckning för de 

tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och 

initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antecknar informationen och 

förklarar uppdraget att presentera en förteckning slutfört.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav 2019-01-29 förvaltningen i 

uppdrag att presentera för nämnden en förteckning för de tidigare givna 

budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu är i sin helhet 

genomförda. 

Förvaltningen har gått igenom samtliga uppdrag och initiativ under 2015-2018 

och lämnar följande rapport. 

• Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till – 

initiativärende juni 2018. 

– Rapporterad 181029 

– Återrapportering 190429 

• Utredning om ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet – 

initiativärende maj 2016 

– Skickat till LFN och stadsrevisionen 170928 – obesvarat 

– Begäran om förstudie 12 nya klassrum i lokalbehovsplan 190129 

• Övriga mål och uppdrag rapporteras löpande enligt Borås Stads 

styrmodell (Tertialrapporter, miljörapporter och årsredovisning) 

Av de fyra uppdrag som Kommunfullmäktige gav nämnden i budget 2019 är ett 

slutrapporterat och tre uppdrag pågår. 

• I samverkan med ALN och FN starta verksamheten "Mammor i 

arbete” 

• Starta en serviceassistentutbildning inom Särvux 

• Använda elfordon vid transporter 
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Kommunfullmäktige kommer senare i vår att besluta om dessa uppdrag ska 

fortsätta. När det gäller serviceassistentutbildningen inom Särvux har 

förvaltningen presenterat en utbildningsplan, men det finns i nuläget ingen 

beställning av utbildningsplatser från berörda förvaltningar. 

 

Övriga uppdrag och initiativ under perioden 2015-2018 är slutrapporterade. 

Samverkan 

FSG 2019-03-20. 

 

 

 

 

Andreas Cerny  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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§ 18 Dnr GVUN 2019-00022 1.1.3.1 

Initiativärende - presentera en förteckning för de 
tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och 
initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller initiativärendet och beslutar 
att återrapportering från förvaltningen kan ske när det är möjligt men att en 
lägesrapport ska ges på nämndsammanträdet i februari.    

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna Oliver Öberg (M), Björn-
Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Rasmus Kivinen (M) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende (se bilaga 2 till protokollet) där 
man föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att presentera för 
nämnden en förteckning för de tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag 
och initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda. 

   

 

 

 



INITIATIVÄRENDE – Allianspartierna - GVUN  2019-01-29 

 

Allianspartierna föreslår Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden besluta: 

 

 Att uppdra åt förvaltningen att presentera för nämnden en förteckning för de tidigare 
givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu är i sin helhet 
genomförda. 

 

 

 

 

 

För Allianspartierna, M och Kd: 

Oliver Öberg (M) 

Björn-Ola Kronander (M) 

Lisa Berglund (Kd) 

Rasmus Kivinen (M) 

Christina Zetterstrand (M) 

Felicidad Vicei (Kd) 
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Initiativärende - Åtgärder minska ungdomar utan 
sysselsättning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa 
hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att 
minska antalet ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa 
hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas. 
Redovisningen ska ske vid nämndens sammanträde i maj.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade  vid sitt sammanträde 
2019-02-19 att initiativärendet remitteras till presidiet för beredning och tas upp 
igen vid nämndens nästa sammanträde den 26 mars 2019. Presidiet behandlade 
ärendet vid sammanträde 2019-03-11.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende GVUN 2019-02-19 - Åtgärder minska ungdomar utan 
sysselsättning 
                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20. 

 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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§ 36 Dnr GVUN 2019-00063 1.1.3.1 

Initiativärende - Åtgärder minska ungdomar utan 
sysselsättning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att initiativärendet remitteras till 
presidiet för beredning och tas upp igen vid nämndens nästa sammanträde den 26 
mars 2019.      

Sammanfattning av ärendet 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna lägger vid dagens sammanträde 
fram ett initiativärende ”Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning” (bilaga 4 till 
protokollet), där man föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att 
redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar 
att minska antalet ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur 
elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas.      

Yrkanden 
Ordföranden Andreas Cerny (L) yrkar att ärendet remitteras till presidiet för beredning 
och tas upp igen vid nämndens nästa sammanträde den 26 mars. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.       
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Initiativärende: Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-19 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt skollagen kapitel 29 §9 ett kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år utan sysselsättning (se Bilaga 1). Enligt 
årsredovisningen 2018 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (ref. sida 15) var 402 elever den 31 
december registrerade i KAA . Av dessa deltog inte 383 st (95%) i någon form av utbildning (vilket i sig är 
en extrem ökning från 13% året innan). Enligt årsredovisningen gör nämnden bedömningen att ”såväl 
det främjande som förebyggande arbetet mot skolavbrott behöver stärkas. Detta arbete måste ske i 
tidiga åldrar och i nära samarbete med andra nämnder och externa aktörer”. 

Med hänvisning till bedömning från årsredovisning 2018 föreslår Allianspartierna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att: 

A. Uppdra åt förvaltningen att redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa 
aktörer planerar att minska antalet ungdomar i KAA. Redovisningen bör ske senast nämndmötet 
i maj 2019. 

B. Uppdra åt förvaltningen att redovisa hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot 
skolavbrott kan stärkas. Redovisningen bör ske senast nämndmötet i maj 2019. 

 

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Oliver Öberg (M) 

Björn-Ola Kronander (M) 

Lisa Berglund (KD) 

Rasmus Kivinen (M) 

Christina Zetterstrand (M) 

Felicidad Vicei (KD) 
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Bilaga 1: Utdrag från Skollag (2010:800) kapitel 29 §9 
 

Referens: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00056 3.5.7.0 
 

  

 

Anta anbud för externa utbildningsanordnares räkning – 

Delegering gällande beslut om kravspecifikation samt 

antagande av anbud för Vuxenutbildningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till ordförande, 1.e och 2:e 

vice ordförande i förening (presidiet) att besluta om kravspecifikation  samt anta 

anbud för vuxenutbildningen.        

Ärendet i sin helhet 

Utbildningsnämnden fastställde 2003-04-22, § 49, Upphandlingsordning för 

Vuxenutbildningen. Momenten ”Kravspecifikation” samt ”Antaga anbud” ska 

beslutas av tre förtroendevalda på delegation.               

Beslutsunderlag 

1. Beslut Utbildningsnämnden 2003-04-22; Upphandlingsordning för 

vuxenutbildningen                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. Vuxenutbildningen 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 





 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00067 1.1.3.1 
 

  

 

Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Borås kommun. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet om ansökan 

från Hvilan Utbildning AB som huvudman för nyetablering av den fristående 

gymnasieskolan Hvilan Gymnasium Borås i Borås Kommun från och med 

läsåret 2020/21, samt översänder detsamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Hvilan Utbildning AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående 

gymnasieskolan Hvilan Gymnasium Borås med följande utbildningar: 

Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi, 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap, 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap.   

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 75.  Planerad start för utbildningarna är 

läsåret 2020/21.  Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 225.  

Samtliga sökta utbildningar är mycket populära bland eleverna och bedrivs 

redan i Borås i kommunal regi och delvis även i fristående regi. Den fristående 

aktören Thorengruppen AB har också ansökt om att få starta Ekonomi-, 

Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen i Borås läsåret 2020/21 

med totalt 69 platser. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2020/21 

och framåt kommer att finnas ett stort antal platser på de aktuella programmen. 

 

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem 

åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat 

elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en 

större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt 

genom att planera för en ny gymnasieskola.  

Nya fristående aktörer skulle riskera genomförandet av förändringar och leda 

till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.  

               



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 429 elever innevarande läsår 2019/20. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 351 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 405. (Lokal statistik per 15 oktober 

2018)  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 316 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (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, Ulricehamn och Vårgårda. 

Hvilan Utbildning AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med 

fristående gymnasieskolan Hvilan Gymnasium Borås och följande utbildningar: 

 

 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. 

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 läsåret 2018/19 i form av elevantal på 

skolorna redovisas i bilaga 3.   

För läsåret 2019/20 erbjuder Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 174 

platser på Ekonomiprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet, 179 platser på 

Naturvetenskapsprogrammet och 179 platser på Samhällsvetenskaps-

programmet på Bäckängsgymnasiet. Därutöver erbjuds 

Samhällsvetenskapsprogrammet för första gången läsåret 2019/20 på det 

kommunala Viskastrandsgymnasiet med 30 platser. Den fristående 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

gymnasieskolan Drottning Blanka planerar för 26 platser på 

Ekonomiprogrammet och 26 på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

(Bilaga 4.)  

Förutom Hvilan Utbildning AB har Thorengruppen AB ansökt om att starta 

utbildningar i Borås läsåret 2020/21. Det handlar om Ekonomiprogrammet 

med 25 platser, Naturvetenskapsprogrammet med 30 platser samt 

Samhällsvetenskapsprogrammet med 72 platser. Fullt utbyggt planerar 

Thorengruppen för 207 platser på dessa program.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att antalet 16-åringar 

prognostiseras att öka de kommande fem åren och att söktrycket på Ekonomi-, 

Naturvetenskaps- och Samhällsprogrammen är högt. Nämndens ambition är att  

uppfylla skollagens intentioner om att utbildningsutbudet och antalet 

utbildningsplatser ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till elevernas 

önskemål.  Nämnden avser att möta ökat elevantal och även tillmötesgå 

elevernas förstahandsval i största möjliga utsträckning genom att öka och göra 

den egna organisationen mer flexibel samt genom att planera för en ny 

kommunal gymnasieskola. Ett godkännande av nya fristående aktörer skulle 

kunna påverka genomförandet av dessa förändringar och medföra negativa 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på både kort och 

lång sikt.    

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2-3. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor med 

sökta program och inriktningar 

4. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

på kommunala och fristående gymnasieskolor. 

5. Sammanställning över planerat programutbud läsåret 2019/20.                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



BEFOLKNINGSPROGNOS 
16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal 1316 1329 1367 1437 1495 1533

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



  Bilaga 2-3 
 
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Hvilan Utbildning  
AB sökta programmen och inriktningarna.  
 
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning 

Bäckängsgymnasiet/ 
Skolenhet A 

X  Naturvetenskaps-
programmet 

Naturvetenskap 

Bäckängsgymnasiet/ 
Skolenhet B 

X  Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteende- 
vetenskap 

Sven Eriksons- 
gymnasiet/ 
skolenhet C 

X  Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteende- 
vetenskap 

 
 











Bilaga 5

Sammanställning över erbjudande om nationella program i Borås 19/20 Antalet platser (190225)

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi

Sven Eriksonsgymnasiet, Borås Stad 174 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)
Drottning Blankas gymnasieskola i Borås 26 platser

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap

Bäckängsgymnasiet, Borås Stad 179 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap

Bäckängsgymnasiet, Borås Stad 179 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)
Viskastrandsgymnasiet, Borås Stad 30 platser
Drottning Blankas gymnasieskola i Borås 26 platser

Källa: Antagningsenheten Sjuhärad



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Hvilan Utbildning AB

Organisationsnummer/personnummer
556606‐6980

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Hvilan Gymnasium Borås

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Hvilan Utbildning AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556606‐6980

Utdelningsadress Kabbarpsvägen 126

Postnummer 23252

Ort Åkarp

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Ej aktuellt

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Jimmy Sjöstedt

E‐postadress jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se

Telefon arbetet 040‐463706

Mobil 0735‐230503

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Utbildningschef

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 
 

 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 25 0 0 25

Läsår 2 25 25 0 50

Läsår 3 25 25 25 75

Fullt utbyggd
verksamhet

25 25 25 75

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 25 0 0 25

Läsår 2 25 25 0 50

Läsår 3 25 25 25 75

Fullt utbyggd
verksamhet

25 25 25 75

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 25 0 0 25

Läsår 2 25 25 0 50

Läsår 3 25 25 25 75



Fullt utbyggd
verksamhet

25 25 25 75

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

75 75 75 225

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Vi avser att komplettera ansökan med elevprognos i april 2019. Kontakt och avtal med extern leverantör av 
undersökningen är klar och undersökningen genomförs under mars 2019. 

Lägg till bilaga

 
 

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Hvilan Utbildning bedriver utbildningsverksamhet på fyra orter med samma organisationsnummer. Hvilan 
ägs av en ideell organisation vars enda ägarintresse är kvalitativ utbildning. Ägarföreningen har inte någon 
vinstutdelning utan alla medel återinvesteras i utbildningsverksamheten.

Befintliga verksamheter visar därmed goda siffror och skolan har en mycket god soliditet och likviditet, och 
kan därför göra utökningar och nyetableringar med eget kapital. Se årsredovisning och bilagor under 3.2 och 
3.4.

Inlämnad likviditets‐ och resultatbudget visar en bärighet redan i skiftet mellan år 1 och år 2.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 



Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbelopp grundas på riksprislistan om elevens hemkommun saknar programmet, eller i hemkommunens 
fastställda bidragsbelopp. 

Då vi i dagsläget inte kan veta vilka kommuner eleverna kommer att tillhöra använder vi riksprislistan som 
underlag, och då 2018 års underlag eftersom 2019 inte är publicerat än.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Hvilan Utbildning bedriver utbildningsverksamhet på fyra orter med samma organisationsnummer. 
Verksamheterna visar därmed goda siffror och skolan har en mycket god soliditet och likviditet, och kan 
därför göra utökningar och nyetableringar med eget kapital. Se årsredovisning och bilagor under 3.2 och 3.4.

Utbetalningar för lokaler under etableringsfasen avses finansieras med egna medel. 

Detta gäller även utbetalningar för skolledning 10 mån (0,25 tjänst) och lärare 5 månader (5,0 tjänster) 
innan skolstart. Skolan går in med egna medel under etableringen motsvarande 2,2 miljoner. 

Se bifogat utdrag över Bankmedel. 

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 



Ej aktuellt

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Investeringar och etableringsutbetalningar för lokaler under etableringsfasen (investeringsutbetalningar) tas 
upp i budgeten för 4 månader. 

Etableringsutbetalningar för skolledning 10 mån (0,25 tjänst) och lärare 5 månader (5,0 tjänster) innan 
skolstart.

Skolan går in med egna medel under etableringen motsvarande 2,2 miljoner. Dessa finns som bankmedel, se 
bilaga under 3.4.

Utbetalningarna kommer att ske en gång i månaden under verksamhetsåret enligt följande: med start 4 
månader innan för lokaler, 10 månader innan för skolledning och med start 5 månader innan för lärare.

 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

6447500 6447500

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel 2197000 Finansiering med egna medel 2197000

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 2197000 Summa inbetalningar 6447500 8644500

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 214000     Skolledning 293000 507000

    Personal/lärare 1377000     Lärare gymnasieskola 3240000 4617000

        Övrig personal 0

    Administration     Administration 193425 193425

    Rekrytering     Rekrytering 60000 60000

          Fortbildning 30000 30000

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra 606000     Lokalhyra 1150000 1756000

    Speciallokaler     Speciallokaler 168000 168000

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 144000 144000

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐

98000 98000



    varor, licenser)     varor, licenser)

    Datorer     Datorer 400000 400000

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 60000 60000

        Elevhälsa 240000 240000

        Skolmåltider 375000 375000

    Försäkringar     Försäkringar 9000 9000

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

60000 60000

        APL‐handledning 0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 2197000 Summa utbetalningar 6520425 8717425

Över/Underskott 0 Över/Underskott ‐72925 ‐72925
 
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola 6447500 12895000 19342500

Övriga intäkter

Summa intäkter 6447500 12895000 19342500

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 293000 900000 1143000

    Lärare gymnasieskola 3240000 6480000 9720000

    Övrig personal

    Administration 188700 503000 943000

    Rekrytering 60000 80000 100000

    Fortbildning 30000 50000 100000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 1150000 1725000 2530000

    Kostnader för speciallokaler 168000 252000 358000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 144000 178000 266000

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

498000 736000 1074000

Övrigt      

    Info och annonsering 60000 100000 120000

    Elevhälsa 240000 480000 720000

    Skolmåltider 375000 750000 1125000

    Försäkringar 9000 14000 22000

    Studie‐ och yrkesvägledning 60000 90000 270000

    APL‐handledning

    Övriga kostnader

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 72000 144000 216000

    Datorer

    Telefon, kopiator mm 10000 15000 20000



Summa kostnader 6597700 12497000 18727000

Vinst/förlust ‐150200 398000 615500
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

Ej aktuellt, Hvilan Utbildning har eget kapital att täcka förlust år 1.

 
 

 

4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Hvilan Utbildning avser starta skolenheten i centrala Borås, och redan nu är Hvilan i kontakt med 
fastighetsägare och ‐förvaltare kring lämpliga lokaler. 

Lokalerna kommer att täcka såväl elevernas som personalens behov och de lagstadgade krav som finns 
kring en teoretisk gymnasieverksamhet. Utöver ett antal basrum, grupprum och sociala lokaler kommer 
ett fullgott skolbibliotek och fullutrustade labbsal(ar) att uppföras. 

I samband med etableringskontrollen kommer lokalerna vara fastställda och meddelas Skolinspektionen.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Hvilan Utbildning lägger sin undervisning i Idrott och hälsa externt, men med egen behörig lärare. Kontakter 
med lägeskommunens Idrotts‐ och eller fritidsförvaltning garanterar att vi kan ta del av det utbud som står 
alla kommunens skolor till buds. Vidare har skolan sett över samarbetsmöjligheter med privata alternativ 
(bl.a. Friskis & Svettis, SATS, Nordic Wellness som alla har anläggningar i närområdet). 

Naturvetenskapliga ämnen
Skolan kommer att ha en komplett kemi‐fysik och biologisal för undervisning i de biologiska ämnenas 
laborativa moment och medföljande krav på standard och utrustning. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Ej aktuellt

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Hvilan Utbildning planerar att uppföra ett fullt utbyggt skolbibliotek på den nya skolenheten i Borås. 



Biblioteket kommer att erbjuda en bredd av såväl skönlitteratur, facklitteratur (ref.ex) som magasin och 
tidskrifter som lämpar sig för de program och inriktningar som är förlagda till skolan. Biblioteket kommer 
även att innefatta informationsteknik och andra medier. Lärarkåren kommer att samverka i planering och 
omfattning av biblioteket så att det blir ändamålsenligt och främjar språkutvecklingen och stimulerar läsning. 
Biblioteket ska ha en tydlig funktion att vara användbar för undervisning/kurser. Skolbiblioteket ska inte 
enbart erbjuda möjligheter till förkovran och informationsinhämtning utan även vara en yta där elever kan få 
en lugn och harmonisk inlärningsmiljö. 

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

6 5 11 10 16 15 16 15
 
Antal elever per lärare, läsår 1 15
Antal elever per lärare, läsår 2 15
Antal elever per lärare, läsår 3 15
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Hvilan Utbildning har en lång tradition av att ha behöriga/ legitimerade lärare och kommer att rekrytera 
lärare som är fullt behöriga även till skolan i Uppsala. Alla lärare kommer att nyrekryteras inför starten. 
Arbetslagen leds av en arbetslagsledare som också är undervisande lärare. På skolan kommer det att finnas 
en rektor som är rektorsutbildad och har ett tydligt uppdrag att vara pedagogisk ledare, utöver uppdraget 
att leda och fördela den inre organisationen.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med



  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Skolsköterska
Skolläkare
Kurator
Specialpedagog/‐lärare
Psykolog 

Hvilan Utbildning har i samarbete med Skolpool erbjudit en välfungerande och av eleverna mycket 
uppskattad skolhälsa i flera år på skolan i Skåne och skolan i Stockholm och avser fortsätta detta goda 
samarbete i Borås. För de rutinmässiga medicinska insatserna på skolan kommer en skolsköterska anlitas 
genom Skolpool. På samma sätt kommer kurator vara anlitad genom Skolpool. I avtalet med Skolpool ingår 
även medicinskt ansvarig skolläkare. Skolsköterskan anlitar skolläkaren då behov föreligger. Via Skolpool har 
Hvilan Utbildning även tillgång till psykolog, och i de fall vår egen specialpedagogiska kompetens inte är 
tillräcklig kan vi även begära in specifik kompetens genom vårt avtal med dem. 

Skolsköterskan tar emot elever i ett anpassat mottagningsrum på skolan vid samma återkommande tider 
varje vecka. Kuratorn har mottagning på samma sätt: fasta återkommande tider i ett avskilt rum. 

För övriga medicinska insatser kommer eleverna ha tillgång till kurator, psykolog och speciallärare. Skolan 
kommer att verka för ett väl fungerande elevhälsoteam som med god marginal hanterar elevernas behov och 
som kan utöka sina insatser om det skulle behövas. Det reaktiva arbetet är endast en del av uppdraget och 
elevhälsoteamet kommer att träffas kontinuerligt för att tillsammans med skolledningen driva skolans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

Hvilan Utbildning kommer att ‐ i enlighet med skollagen 2 kap. 29§ ‐ anställa en studie‐ och yrkesvägledare 
med en för uppdraget avsedd utbildning. Studie‐ och yrkesvägledaren kommer att ha en tjänst som sträcker 
sig över tid och inte enbart göra nedslag i verksamheten. Uppdraget är att tillsammans med skolledningen 
göra en plan för elevernas tre gymnasieår och deras behov av vägledning ‐ både i början av deras utbildning, 
under utbildningen samt i slutet ‐ inför val av framtida utbildnings‐ och yrkesverksamhet. 

Studie‐ och yrkesvägledaren ska dels hålla i allmän information för alla elever och dels bistå med individuell 
vägledning.

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.

Lärarna ska ge den ledning och stimulans som alla elever behöver för sitt lärande och sin personliga 
utveckling. Lärare ska göra extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning för elever med extra 
behov i sitt lärande och personliga utveckling. Vissa elever kan ha behov av mer stöd, särskilt stöd. Särskilt 
stöd är aktuellt om en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven, betyget E. Om en elev riskerar att 
inte nå de lägsta kunskapskraven har skolan ansvar att ge särskilt stöd. Det är rektor som ansvarar för en 
elevs pedagogiska situation, och att elevens behov utreds. Rektor ansvarar för att beslut tas om särskilt stöd. 

A. Anmälningsskyldighet 

All personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor då man befarar att en elev inte kommer nå de lägsta 
kunskapskraven. Information om detta kan t ex framkomma genom undervisningen, de nationella proven, 
eleven själv eller vårdnadshavaren. 

B. Utredning och beslut 

När en anmälan lämnats till rektor är rektor skyldig att se till att detta utreds skyndsamt. Beroende på aktuell 
elevsituation och behov kan utredningen vara enkel men kan också kräva en omfattande utredning med 
samråd med elevhälsan och annan specialistkompetens. Utredning ska dokumenteras. Om utredningen visar 
att eleven behöver särskilt stöd ska rektor besluta om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Om rektor 
beslutar att det inte föreligger behov av åtgärdsprogram ska berörda få information om möjligheten till 
överklagan. 

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka elevens behov är och beskriva elevens styrkor och svårigheter samt 
beskriva vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. 

Åtgärdsprogrammet ska med ovanstående som utgångspunkt innehålla konkreta åtgärder som skolan tar 
för att stödja eleven. Åtgärderna ska vara både kort‐ och långsiktiga och relatera till målen i läroplanen och 
kunskapskraven. Vem som är ansvarig för åtgärderna, tidsplan för åtgärderna samt när, hur och vem som är 



ansvarig för utvärderingen av åtgärderna. 

På skolan kommer alla elever prövas vad gäller läshastighet, avkodning och ordkunskap direkt när de börjar i 
årskurs 1 genom gängse diagnoser, för att snabbt fånga upp de elever som inte har fastställda diagnoser och 
ge dem rätt förutsättningar. Alla skolans datorer har kompensatoriska hjälpmedel som Stava Rex, ViTal och 
SpellRight. Och elever med läs‐ och skrivsvårigheter instrueras i hur de ska använda sig av hjälpmedlen. Alla 
lärare på skolan har semestertjänst vilket ger skolan goda möjligheter att erbjuda eleverna stöd i form av 
utökad undervisning. Detta kommer att ske kontinuerligt under skolveckorna genom den lärarledda resurstid 
som är utlagd på schemat. Resurstiden ges utöver den ordinarie undervisningen och kan, av lärare, göras 
obligatorisk för elever som läraren bedömer behöver stödundervisning. Vidare arbetar skolan med att erbjuda 
eleverna undervisning på loven dels i form av sommarskola men även andra lov för eleverna kan utnyttjas.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.

Hvilan Utbildning har tydliga rutiner för hur ansvarsfördelningen av det systematiska kvalitetsarbetet ska ske 
och hur arbetet ska bedrivas. Rutinen är framtagen i samråd mellan huvudman och rektor.

Utvärderingar och analysarbete
Hvilan Utbildning har en utarbetad årsplan när under året utvärderingar av verksamheten genomförs och 
vem som gör dessa. Varje kurs utvärderas två gånger av eleverna: en mitterminsutvärdering genomförs för att 
ge läraren och eleverna möjlighet att ta till sig av resultatet under pågående kurs och en slututvärdering görs 
för att bygga för framtida kurser. Varje undervisande lärare sammanställer också utvärderingarna och gör en 
kortfattad analys i de fall resultaten kan anses vara avvikande. Dessa analyser sammanställs av lärarna och 
arkiveras av rektorn.

Eleverna på skolan utvärderar också hela skolverksamheten i mars varje läsår. Skolutvärderingen
sammanställs och analyseras av både elever och personal. Varje klass får en genomgång i diagramform av 
utfallet och diskuterar resultaten med sin mentor. Elevrådet får tillgång till samma underlag och ger sin syn 
på resultatet till ledningen. Rektor är ansvarig för att alla utvärderingar och en gemensam analys av utfallet 
genomförs enligt årsplanen.

Sammanställning och dokumentation: kvalitetsredovisning
Resultaten av alla utvärderingar som gjorts över läsåret sammanställs i juni och arbetet med en
kvalitetsredovisning påbörjas. Diskussioner och analysarbete i personalgrupper sker i huvudsak i augusti, då 
även utfallet av tidigare läsårs fokusområden utvärderas. Utifrån de gemensamma diskussionerna fastställs 
sedan nästa års fokusområden och den gemensamma analysen skrivs ihop av personalrepresentanter ur 
arbetslagen tillsammans med rektor.

Elevdelaktighet
Eleverna på skolan är inte enbart delaktiga i analysarbetet av de elevutvärderingar som görs, utan involveras 
kontinuerligt över året i skolans kvalitets‐ och arbetsmiljöarbete. Elevrådet engageras att vara aktiva i det 
fortlöpande arbetet för att eleverna ska få kvalitativa studier och en stimulerande studiemiljö. Varje klass på 
skolan har också elevskyddsombud som går med på skolans skyddsronder som genomförs varje läsår. 
Elevernas åsikter dokumenteras och leder till åtgärder.

Fortbildning
Kollegiet uppmuntras att samarbeta och ges möjlighet att arbeta t.ex. med sambedömning. Hvilan Utbildning 
arbetar systematiskt med lärarauskultering som en informell fortbildningsform, för att lärarna ska kunna 
spegla krav, mål, betygskriterier och riktlinjer med varandra. Det kollegiala lärandet är en viktig del av en 
modern skola. Riktade fortbildningsinsatser kring t.ex. Betyg och bedömning planeras utifrån de behoven 
som framkommer i analyserna av det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor ansvarar för 
fortbildningsinsatserna i samråd med huvudmannen.

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Hvilan Utbildning har goda rutiner för hantering av klagomål i enlighet med 4 kapitlet 8 § i Skollagen:
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information 
om rutinerna ska lämnas på ett lämpligt sätt.”

Rutinerna innebär att elev, vårdnadshavare eller andra som anser att något i verksamheten inte motsvarar 
förväntningarna i första hand kontaktar den personal som klagomålet berör alternativt vänder sig till 
mentorn. De flesta klagomål kan därmed åtgärdas omgående.

Om elev, vårdnadshavare eller övrig person fortsatt upplever att problemet eller missnöjet kvarstår skall de 
kontakta rektorn. Rektor har möjlighet att besluta om olika åtgärder.



När ovanstående kontakter är gjorda och problem och missnöje fortsatt kvarstår bör vederbörande lämna in 
ett skriftligt klagomål till skolan. Utförlig information och blankett för ifyllnad finns lättillgängliga på skolans 
hemsida. Det går även bra att gå till administrationen och få såväl utskriven version av rutiner vid klagomål 
som blankett för ifyllnad.

Skriftställande avgör själv om skriftligt klagomål görs anonymt eller om namn och kontaktuppgifter för
återkoppling anges. Inkommit skriftligt klagomål skall dokumenteras och utredas av skolledningen eller 
annan person som skolans huvudman anser lämplig. Inom 7 dagar kommer vederbörande, under 
förutsättning att klagomålet inte lämnas anonymt, att få en bekräftelse att klagomålet har tagits emot. 
Skriftligt svar lämnas när utredningen är klar, dock inom 14 dagar.

Information om rutiner för klagomålshantering ges förutom på hemsidan av klassmentorerna och det
informationsmaterial som skickas till vårdnadshavare i samband med starten av läsåret.

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Eleverna på Hvilan Utbildning har ett aktivt elevråd med kontinuerliga möten. Elevrådsstyrelsen har möte 
varannan vecka och alla elevrådsrepresentanter möts en gång i månaden, och dessa förläggs inom ramen för 
skoldagen.

Elevrådet beslutar själva om dagordning och vilka frågor de diskuterar. Skolan uppmuntrar och stödjer
elevrådets arbete, och elevrådet är ett naturligt forum för övergripande frågor. På elevrådets initiativ kan 
rektor bjudas in för att redogöra och diskutera aktuella frågor. På motsvarande sätt kan rektor rådgöra och 
begära synpunkter från elevrådet inför beslut som rör deras utbildning och studiemiljö.
Elevrådsstyrelsen består av ett tvärsnitt av elever från de olika årskurserna, för att tillse att elevrådsarbetet 
har en kontinuitet. Varje klass har två representanter i elevrådet.

Klassrepresentanterna informerar kring elevrådets arbete på mentorsmöten samt tar in förslag på frågor som 
ska lyftas på elevrådsnivå.

Mentorsmötet är schemalagt och genomförs i starten av varje skolvecka under medverkan av klassens
mentor. På mentorsmötet diskuteras utbildningsfrågor som berör klassen och även övergripande frågor 
såsom likabehandlingsplan, ordningsregler samt arbetsmiljö. Eleverna ges också information om vad som 
sker på skolan i veckan.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Det finns två lagar som har ett gemensamt syfte: att skydda elever mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Bestämmelserna finns dels i Skollagen, 6 kap., dels i de delar av Diskrimineringslagen 
som rör utbildningsområdet. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder samt syftar till att motverka all form av kränkande behandling och trakasserier. 

Både Skollagen och Diskrimineringslagen ställer krav på skolan att förebygga och förhindra kränkande 
behandling samt att skolan utreder och vidtar åtgärder då det inträffar. Huvudmannen ‐ skolans styrelse ‐ 
ansvarar för att skolan har rutiner för att upptäcka, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande 
behandling samt att ett förebyggande arbete bedrivs. Rektor gör en plan för hur arbetet ska gå till, en 
Likabehandlingsplan.

Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling syftar till att stärka gemenskap och sammanhållning 
på skolan, förståelse och engagemang för andra människor och mot förtryck, samt ingående medvetenhet 
och kunskap kring begreppen diskriminering och kränkande behandling. Elevrådet och alla övriga elever på 
skolan är delaktiga under sin utbildningstid dels vid det årliga framtagandet av Likabehandlingsplanen och 
dels vid riktade (främjande och förebyggande) temadagar t.ex. kring värdegrund och normer, jämställdhet 
etc.

I enlighet med skolans Likabehandlingsplan måste skolan vid en händelse genast starta en utredning för att 
kartlägga vad som har hänt; parallellt ska huvudmannen informeras. Om utredningen visar att någon har 
blivit utsatt ska skolan sätta in tydliga åtgärder för att förhindra fortsatt kränkning.
Den som anmäler någon person, eller medverkar i en utredning angående diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling.

 



9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Huvudmannen ‐ skolans styrelse ‐ ansvarar för att skolan har rutiner för att upptäcka, anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling samt att ett förebyggande arbete bedrivs. Rektor gör en plan för 
hur arbetet ska gå till, en Likabehandlingsplan, och har ett delegerat ansvar att upptäcka, anmäla, utreda 
och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Det åligger all personal, däribland lärarna, att fylla i en 
tillbudsanmälan när diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling upptäcks.

Arbetsgången vid akuta situationer av diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkning är:
1. En elev som upplever sig kränkt ska anmäla detta genom en tillbudsanmälan. En personal/lärare som 
upptäcker eller får information om diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling ska 
tillsammans med eleven fylla i en tillbudsanmälan. Tillbudsanmälan lämnas till rektor, och rektor informerar 
huvudmannen.

2. På delegation från huvudmannen (styrelsen) utser rektor en utredningsansvarig, som utreder ärendet 
skyndsamt.

3. Resultatet av utredningen och förslag till åtgärder redovisas på tillbudsanmälan och lämnas till rektor.

Rektor beslutar om:
‐ vilka åtgärder
‐ vem som är ansvarig
‐ när åtgärderna ska vara genomförda
‐ ansvarig för uppföljning och när den ska vara klar

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska ingen i ”skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 
kränkande behandling.” På Hvilan Utbildning arbetar personal och ledning kontinuerligt med att stärka 
elever och ämnes‐ och kursintegrerat arbeta med värdegrundsfrågor.

Hvilan Utbildning strävar efter att ge alla elever en trygg identitet på skolan. Med det som utgångspunkt och 
det förtroendekapital mentorer och undervisande lärare förtjänar kan vi stärka elevernas förmåga till empati 
och förståelse för olika värderingsgrunder. Vidare arbetar skolan med att stärka den enskilde elevens identitet 
utifrån ett globalt perspektiv; vi vill utbilda goda demokratiska samhälls‐ och världsmedborgare.

Alla elever möts av kunnig personal som gärna tar förbehållslösa och öppna diskussioner både när frågor 
uppstår och som ett led i aktiva insatser. Ett exempel på en aktiv insats är schemabrytande dagar t.ex. på 
temat Olika/ Lika med inbjudna föreläsare från organisationer som Amnesty, SMFR, GY‐präst, Bryt, RFSL, 
Judiska föreningen m.fl. Viktigt att poängtera är att en sådan temadag inte är ett isolerat, enstaka moment 
utan fungerar som startmotor för uppföljning i respektive ämne.

Att studerande och personal på Hvilan Utbildning respekterar andra människors egenvärde är ett mål i
samklang med läroplanen, men vi ser också ett samband med vårt värderingsarbete och hur eleverna tar 
hand om närmiljön på skolan. Både personal och elever sätter stolthet i att ta hand om våra gemensamma 
utrymmen och på en demokratisk skola med hög acceptans och trivsel är det naturligt att ständigt diskutera 
även miljön ute i samhället och miljö i ett ännu vidare perspektiv och vår påverkan av den.

På skolan genomförs undervisningen i sig under demokratiska former och främjar medvetet både män och 
kvinnor. Varje elev uppmuntras utveckla sina intressen och bortse från fördomar kring manligt och kvinnligt.

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en



skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.

Hvilan Utbildning har ingen absolut styrande pedagogisk metod utan utgår ifrån ett entreprenöriellt
förhållningssätt som förbereder eleven för ett föränderligt samhälle som kräver alltmer av oss som individer 
och medmänniskor. Skolan har bedrivit gymnasiala utbildningar sedan 1950‐talet. Sedan start har 
undervisningen kännetecknats av engagemang, gott lärarskap och med ett starkt förankrat fokus på 
kunskap. Alla lärarrekryteringar görs med stor omsorg och de som undervisar innehar lärarlegitimation.

Duktiga pedagoger, som är kunniga inom sina gebit, skapar god undervisning och ett gynnsamt
inlärningsklimat. Lärarnas ämneskunskaper är minst lika viktiga som det vardagliga ledarskapet och
förmågan att entusiasmera och skapa ett intresse för ämnet.

Utbildningarna på Hvilan Utbildning kännetecknas av att även teoretiska kurser görs levande och
verklighetsanpassas för att kunskapen ska få en tydlig och konkret innebörd för eleverna. Samspelet mellan 
teori och praktik är viktigt för förståelsen för olika skeenden och motiverar och skapar genuint intresse för 
fortsatt kunskapsutveckling.

Arbetsformer som karakteriserar utbildningen är undervisning som liknar verkligt arbete i så stor utsträckning 
som möjligt. Skolans resurser i form av anpassade ytor/lokaler, möjliggör verklighetsanpassade projekt där 
eleven får möjlighet att utveckla sina färdigheter och kunskaper under realistiska former.

Omfattningen av den sökta skolenheten är sådan att vi ser att vi kommer att kunna genomföra samtliga 
kurser med behöriga lärare och god kvalitet. Hvilan Utbildnings goda soliditet och likviditet säkerställer 
verksamheten vid eventuella förändringar i det planerade elevantalet.

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 



11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

Hvilan Utbildning är en utbildningsanordnare med anor från år 1868 och har utbildat på gymnasienivå 
sedan 1950‐talet i Skåne, och startade en ny gymnasieskola i Stockholm 2018 med fulla klasser. Skolan i 
Skåne är referensskola till Skolverket och har ett gott renommé. Skolan har framgångsrikt bedrivit 
utbildningar inom huvudspåret trädgård, men även övriga utbildningar under många år. Hvilan Utbildning 
ägs av Gröna näringens riksorganisation, GRO, som är en ideell organisation under LRF Trädgård.

Befolkningsökning Borås
Borås har haft en stabil årlig befolkningsökning under hela 2000‐talet. Ökningen 2016 blev 
1392 personer, vilket motsvarar tillskott på 1,3 %. Antalet 15–16 åringar beräknas öka stadigt med mellan 
40–100 (3–5%) personer per år under 2020–2025. 
  
Borås dragningskraft som boplats hänger mycket ihop med omgivningen. Det pågår många 
samarbeten i regionen som kan stärka den stabila utvecklingen, bl a prioriterar Västra Götaland life science 
(hälso‐ och sjukvård), hållbara transporter, hållbar stadsutveckling, 
textil/mode/design, produktion, kulturella och kreativa näringar, förnybar energi, grön kemi, 
livsmedel/gröna näringar, informations‐ och kommunikationsteknik och besöksnäring. 
Västsvenska paketet ska leda till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige med satsningar fram till 
2027. 
  
Borås Stads goda ekonomi bäddar för en fortsatt stabil utveckling. Budget för 2017 slår fast att Borås har 
alla förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. Antalet barn växer och såväl förskola som grundskola får 
mer budgetmedel. Samarbeten med såväl olika företag och myndigheter som föreningslivet stärker en 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Borås Stad har en stabil ekonomisk grund för verksamheten. 
Budgeten utgår från den långsiktiga visionen Borås2025, vilken med uppsatta delmål ska säkerställa att 
Borås Stad utvecklas på väg mot visionen. 
  



Högskolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet i Borås. Högskolans aktiviteter och 
utveckling påverkar hela stadens utveckling positivt. 2016 hade Högskolan i Borås ca 12 000 studenter, vilket 
avspeglar sig även i en aktiv stadsmiljö. 
  
https://www.boras.se/download/18.31f8a4e815b006378a0b30ee/1490866752338/Befolkningsprognos+2
017+text.pdf 

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en 

fristående  gymnasieskola vid Thoren Business School 

Borås  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrande om ansökan 

från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av 

den fristående gymnasieskolan Thoren Business School Borås i Borås Kommun 

från och med läsåret 2020/21, samt översänder detsamma till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Thorengruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående 

gymnasieskolan Thoren Business School Borås med följande utbildningar: 

Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi, 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap, 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap och 

Samhällsvetenskap, Handel och administrationsprogrammet med inriktningen 

Handel och service. 

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 81.  Planerad start för utbildningarna är 

läsåret 2020/21.  Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 243.  

 

Samtliga sökta utbildningar är mycket populära bland eleverna och bedrivs 

redan i Borås i kommunal regi och delvis även i fristående regi. Den fristående 

aktören Hvilan Utbildning AB har också ansökt om att få starta Ekonomi-, 

Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen i Borås läsåret 2020/21 

med totalt 75 platser. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2020/21 

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

programmen. 

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem 

åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat 

elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en 

större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt 

genom att planera för en ny gymnasieskola.  



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

Nya fristående aktörer skulle riskera genomförandet av förändringar och leda 

till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 

Borås Stad.               

Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 429 elever innevarande läsår 2019/20. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 351 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 405. (Lokal statistik per 15 oktober 

2018)  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 316 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (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, Ulricehamn och Vårgårda. 

Thorengruppen AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med 

fristående gymnasieskolan Thoren Business School Borås och följande 

utbildningar: 

 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. 

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 läsåret 2018/19 i form av elevantal på 

skolorna redovisas i bilaga 3.   
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För läsåret 2019/20 erbjuder Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 174 

platser på Ekonomiprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet, 179 platser på 

Naturvetenskapsprogrammet och 179 platser på Samhällsvetenskaps-

programmet på Bäckängsgymnasiet. Därutöver erbjuds 

Samhällsvetenskapsprogrammet för första gången läsåret 2019/20 på det 

kommunala Viskastrandsgymnasiet med 30 platser. Den fristående 

gymnasieskolan Drottning Blanka planerar för 26 platser på 

Ekonomiprogrammet och 26 på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

För Handel- och administrationsprogrammet planeras för 40 platser i 

kommunal regi. (Bilaga 4.)  

Förutom Thorengruppen AB har Hvilan Utbildning AB ansökt om att starta 

utbildningar i Borås läsåret 2020/21. Det handlar om Ekonomiprogrammet 

med 25 platser, Naturvetenskapsprogrammet med 20 platser samt 

Samhällsvetenskapsprogrammet med 24 platser. Fullt utbyggt planerar Hvilan 

Utbildning AB för 225 platser på dessa program.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att antalet 16-åringar 

prognostiseras att öka de kommande fem åren och att söktrycket på Ekonomi-, 

Handels- och administrations-, Naturvetenskaps- och Samhällsprogrammen är 

högt. Nämndens ambition är att uppfylla skollagens intentioner om att 

utbildningsutbudet och antalet utbildningsplatser ska så långt det är möjligt 

anpassas med hänsyn till elevernas önskemål.  Nämnden avser att möta ökat 

elevantal och även tillmötesgå elevernas förstahandsval i största möjliga 

utsträckning genom att öka och göra den egna organisationen mer flexibel samt 

genom att planera för en ny kommunal gymnasieskola. Ett godkännande av nya 

fristående aktörer skulle kunna påverka genomförandet av dessa förändringar 

och medföra negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 

konsekvenser på både kort och lång sikt.    

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor med sökta 

program och inriktningar 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

på kommunala och fristående gymnasieskolor. 

4. Sammanställning över planerat programutbud läsåret 2019/20.                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



BEFOLKNINGSPROGNOS 
16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal 1316 1329 1367 1437 1495 1533

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



  Bilaga 2 
 
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Thoren Utbildning   
AB sökta programmen och inriktningarna till Thoren Business School Borås.  
 
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning 

Almåsgymnasiet/ 
Skolenhet X 

X  Handel- och 
administrations-
programmet 

Handel och 
service 

Bäckängsgymnasiet/ 
Skolenhet A 

X  Naturvetenskaps-
programmet 

Naturvetenskap 

Bäckängsgymnasiet/ 
Skolenhet B 

X  Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteende- 
vetenskap 

Bäckängsgymnasiet/ 
Skolenhet B 

X  Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Samhälls-
vetenskap 

Sven Eriksons- 
gymnasiet/ 
skolenhet C 

X  Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteende- 
vetenskap 

 
 













Bilaga 4

Sammanställning över erbjudande om nationella program i Borås 19/20 Antalet platser (190301)

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi
Drottning Blankas gymnasieskola i Borås 26 platser

Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik
Sven Eriksonsgymnasiet, Borås Stad 174 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap

Bäckängsgymnasiet, Borås Stad 179 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap

Viskastrandsgymnasiet, Borås Stad 30 platser
Drottning Blankas gymnasieskola i Borås 26 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap

Bäckängsgymnasiet, Borås Stad 179 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Handel- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service

Almåsgymnasiet, Borås Stad 40 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Källa: Antagningsenheten Sjuhärad



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thorengruppen AB

Organisationsnummer/personnummer
556613‐9290

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Thoren Business School Borås

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thorengruppen AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556613‐9290

Utdelningsadress Järnvägsallén 24

Postnummer 90328

Ort Umeå

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730‐251546

Mobil 0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 
 

 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 15

Läsår 2 15 15 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12

Läsår 2 12 12 24

Läsår 3 12 12 12 36



Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12

Läsår 2 12 12 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 20 20

Läsår 2 20 20 40

Läsår 3 20 20 20 60

Fullt utbyggd
verksamhet

20 20 20 60

Nationellt program Handels‐ och administrationsprogrammet

Inriktning Handel och service

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12

Läsår 2 12 12 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

81 81 81 243

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett större antal.
Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar per telefon, 
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under hösten 2018.
Planen för nya ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess
kommit, vilka kom i slutet på september 2018. För att Origo Group ska klara av att leverera de elevprognoser 
som beställts så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med 
elevprognoserna/rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som 
tidigare gjorts och överenskommet med Skolinspektionen. 
Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari och senast mars månad 2019. Och kompletteras 
till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att Origo Group måste hinna med, projektplanering, 



datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskrivning och det bedömer dom inte kan levereras 
under så kort tidsrymd. Under oktober 2018 lades planen för nya undersökningar. Datainsamling kommer att 
pågå november‐januari/februari.
Data ska sedan sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas
in så skyndsamt som möjligt till Skolinspektionen.
ThorenGruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen, som meddelat att vi bör ange 
skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                     
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast mars.
Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen.
De tillfrågade har i undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola.
I rapporten framgår också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade per 
program och inriktning. Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.

Lägg till bilaga

 
 

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet.
Övriga kostnader i 3.8 är främst kostnader för inköpta tjänster för städ och matservering.
I fallet med Borås så är huvudmannen medveten om att det kommer ta lite längre tid att få verksamheten 
lönsam då skolpengen ligger som några av de lägsta i hela landet. ThorenGruppen ser på etableringen som 
väldigt långsiktig. Tanken är också att Thorengruppen ska samverka och på det sättet får flera synergieffekter 
med ytterligare gymnasieskola företaget ämnar starta i Borås 2020. (Yrkesgymnasiet Borås, där företaget fick 
tillstånd under 2018). Synergieffekterna syns främst vad gäller lokaler men även personal som exempel.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogat är senaste årsredovisningen. ThorenGruppen har budgetår 1 juli ‐ 30 juni varje år.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2018. Beloppen motsvarar de belopp som SCB redovisar via statistik som är lämnat från
landets kommuner och som är fastslaget för de nationella gymnasieprogrammen i fråga i aktuell kommun. I de 
fall säteskommunen inte erbjuder ett program så har riksprislistan använts vid beräkning av bidragsbeloppet.

 



3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

I de fall finansiering med egna medel används i budgeten nedan så styrks detta av bifogad årsredovisning 
(punkt 3.2) där likvida medel/kassa finns att tillgå vid nyetableringar/investeringar. 

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

I övriga inbetalningar/intäkter innan skolstart har vi räknat med en intäkt för skolpeng för eleverna för juli
månad. 1/12 del av läsårets intäkter från skolpengen infaller i juli då elevintäkterna pågår från 1 juli ‐ 30 juni
respektive läsår. Så normalt inträffar minst 1/12 av årsintäkterna innan skolstart. Även vårt räkenskapsår
budgetmässigt är 1 juli ‐ 30 juni varje år därav räknas denna intäkt till budgetåret. Beloppet vi räknat på
är 455 407 kr som är en 1/12 av kommunalt bidrag för redovisade gymnasieprogram redovisat då under
övriga inbetalningar innan skolstart i "Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstort".

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Först att nämna här är att det finns etableringskostnader som ligger centralt för lokaler och speciallokaler 
samt för utrustning och läromedel. Dessa är allokerade i den centrala budgeten för affärsområdet och räknas 
under "satsningar" och belastar inte den lokala skolenheten vid själva etableringen eller löpande utan är en 
engångssatsning vid etableringstillfället. Detta vill vi då även nämna för redovisning av budget i punkt 3.7 
och 3.8. Dvs satsningar i främst lokaler/speciallokaler (ombyggnationen) och initala satsningar i 
utrustning/material/läromedel/skolbibliotek som krävs för de olika programmen sker via denna centrala 
budget/satsning. Det är alltså den löpande budgeten som redovisas nedan exklusive de centrala 
satsningarna. Därmed är t ex snittet för läromedel högre totalt sett än i de löpande budgeten.              
 Eftersom vi är ombedda i ansökan att redovisa budget för den lokala skolan/ansökningen så redovisar vi då 
detta och inte den centrala satsningen men vi vill nämna att denna finns då det är en viktig del i att kunna 
starta skolan. Denna satsning görs främst år 1.                                                                                                 



Posterna som beskrivs nedan är de delar av den lokala budgeten som är löpande under året och som belastar 
skolans budgeten innan skolstart.
Investeringar och etableringsutbetalningar som avser kostnader innan skolstart består främst av följande
poster och ungefärliga belopp:
* Rekrytering, detta belopp är inget stort belopp då arbetet med rekrytering görs främst av befintlig
affärsområdeschef med hjälp av etableringsansvarig, vars löner ej ligger på lokal skolas budget och därmed 
inte tillskrivs specifikt denna ansökan. Beloppet på 30 000 kr är kostnader för
exempelvis annonsering i dags och fackpress samt ev. webbannonsering, resor för rektorskandidater före
skolstart, samt för oförutsedda kostnader vad gäller rekrytering. Kostnaden för rekrytering sker främst i 
januari‐mars läsåret innan skolstart. 100 % av rekryteringskostnaden sker innan skolstart i augusti.
* Lokalhyra, 9 % av lokalhyran för respektive ansökan i likviditetsbudgeten inträffar innan skolstart.
Kostnaden uppkommer på senvåren läsåret före skolstart. Vid våra skolstarter fördelas eventuella
ombyggnadskostnader för lokalen ut på hela kontraktstiden och därför betalas den initiala
ombyggnadskostnaden av hyresvärden.
Beloppet för lokalhyra uppgår därmed till 102 060 kr dvs 9 % av lokalhyran uppkommer innan skolstart.
* Personal, 8 % av lönekostnaden för respektive ansökan inträffar vid skolstart. Första lönen utbetalas 25
augusti respektive år och skolstart för lärare är runt den 10 augusti.
Därmed inträffar inga större kostnader innan skolstart. Eftersom vi följer kollektivavtalets reglerade
arbetsdagar (194) så inträffar aldrig mer än 10 planeringsdagar innan skolstart. Då vårt budgetår sträcker
sig från 1 juli ‐ 30 juni så tillhör eg. 100 % av personalkostnaderna till första verksamhetsåret. Det som
tillkommer i etableringsutbetalningar före den 1 juli och tillfaller etableringsbudgeten är en mindre summa
för timarvode till personalträffar under våren, samt rektorns jobb innan den 1 juli. Av erfarenhet vet vi att
detta maximalt motsvarar en månadslön totalt för pedagogisk personal och en månadslön för rektorn totalt
sett dvs ca 38000 kr + 50 000 kr totalt 88000 kr. Dessa kostnader uppkommer i april ‐juni.
* Marknadsföring (posten info och annonsering) 100 % av marknadsföringskostnaden för respektive
ansökan inträffar innan skolstart. Summan 50 000 kr läggs därför helt på utbetalningar innan skolstart.
Kostnaden
uppkommer från okt tom juni läsåret innan skolstart.
* Kostnader för möbler, datorer, telefon, kontorsmaterial och litteratur samt ev. speciallokaler kommer först
efter skolstart och budgetåret börjar. (efter 1 juli). Vi har t ex leasingavtal på möbler, datorer mm där
kostnaden först inträffar med första fakturorna två månader efter skolstart.
* Kostnad för huvudsaklig administration innan skolstart sker av personal bekostad
av overhead. All övrig administration sker efter skolstart.
Ovan poster finansieras i första hand och i inledningsskedet av eget kapital (kontoutdrag kan redovisas vid
behov över företagets likvida status) men täcks också redan upp genom de intäkter sökanden får under
juli månad (innan skolstart) via skolpengen som betalas ut den siste juli.

 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

5009479 5009479

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel 1500000 Finansiering med egna medel 1500000

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar 455407 Övriga inbetalningar 455407

Summa inbetalningar 1955407 Summa inbetalningar 5009479 6964886

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 50000     Skolledning 550000 600000

    Personal/lärare 38000     Lärare gymnasieskola 2797000 2835000

        Övrig personal 0

    Administration     Administration 50000 50000

    Rekrytering 30000     Rekrytering 30000

          Fortbildning 42525 42525

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra 102060     Lokalhyra 1031940 1134000

    Speciallokaler     Speciallokaler 40000 40000

    Möbler     Möbler 243000 243000

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 30000 30000



    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 15000 15000

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

439425 439425

    Datorer     Datorer 137700 137700

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 50000     Info och annonsering 50000

        Elevhälsa 283500 283500

        Skolmåltider 425250 425250

    Försäkringar     Försäkringar 8100 8100

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

81000 81000

        APL‐handledning 40500 40500

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 56700 56700

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 270060 Summa utbetalningar 6271640 6541700

Över/Underskott 1685347 Över/Underskott ‐1262161 423186
 
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola 5464886 10929772 16394658

Övriga intäkter

Summa intäkter 5464886 10929772 16394658

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 600000 660000 720000

    Lärare gymnasieskola 2835000 5670000 8505000

    Övrig personal

    Administration 50000 65000 80000

    Rekrytering 30000 30000 30000

    Fortbildning 42525 85050 127575

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 1134000 1474200 1927000

    Kostnader för speciallokaler 40000 52000 68000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 30000 45000 60000

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

439425 878850 1318275

Övrigt      

    Info och annonsering 50000 50000 50000

    Elevhälsa 283500 567000 850500

    Skolmåltider 425250 850500 1275750

    Försäkringar 8100 16200 24300

    Studie‐ och yrkesvägledning 81000 162000 243000

    APL‐handledning 40500 81000 121500

    Övriga kostnader 56700 113400 170100

Finansiella poster      



    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 48600 97200 145800

    Datorer 137700 275400 413100

    Telefon, kopiator mm 3000 6000 9000

Summa kostnader 6335300 11178800 16138900

Vinst/förlust ‐870414 ‐249028 255758
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

Kommentar till punkt 3.8 ovan: 
Det står följande i beskrivning av 3.8: "Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med 
totala utbetalningar i likviditetsbudget. Förklara eventuella avvikelser."
Förklaringen till att angivna kostnader i resultatbudgeten år 1 skiljer sig från utbetalningarna i 
likviditetsbudgeten är att i likviditetsbudgeten tas hela kostnaden för möbler, datorer och telefon/kopiator. I 
resultatbudgeten tas dessa poster upp med sin avskrivningstakt.
Resultatbudgeten visar ett negativt resultat de två första åren dock ej år 3. Hur vi resonerat här står mer 
beskrivet under punkt 3.1. 

 
 

 

4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Thorengruppen har ett väl etablerat nätverk av fastighetsägare och mäklare i hela Sverige. Att ta fram
lokaler är en process som innefattar och inkluderar både pedagogisk personal, fastighetsägare, mäklare
och kommunen i fråga. Processen avslutas först när Skolinspektionen gett sitt godkännande till
Thorengruppen som huvudman, samt att beslutet längre inte kan överklagas och därmed skrivs slutligt
avtal om att hyra lokalen. Skolans planerade lokaler kommer ligga i Borås kommuns, centralare delar. 
Samordning är planerad med ett av våra andra skolkoncept, dock blir det två olika skolenheter.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Inom Thoren Business School bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana, bowlinghall osv. I genomsnitt räknar 
vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km. Den ordinarie idrottshallen som 
kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs 
såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när 
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika 
studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa.

Naturvetenskapliga ämnen
Kommer finnas i lokalen internt.



Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Yrkesprogrammet som söks i denna ansökan har inget större behov av speciallokal. Rätt utbildningsmaterial 
kommer investeras i, samt konceptet som arbetar med APL (vilket beskrivs vidare under avsnitt 11) och mycket 
entreprenörskap.

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Skolbibliotek kommer finnas i skolenhetens lokaler. Skolbiblioteket är en viktig del av skolans pedagogiska
koncept. Thoren Business School (TBS) kommer att säkerställa en fullgod skolbiblioteksverksamhet i våra
egna lokaler.
Moderna bibliotek utvecklas idag främst inom det digitala spektret och vi vill därför inte låsa fast oss i ett
specifikt antal fysiska böcker. Vår avsikt är dock att vi ska starta en skola med ett tillfredsställande antal
fysiska volymer bestående av både skönlitteratur och facklitteratur. Vi avser sedan att successivt öka detta
antal med 8% varje nytt läsår. Budgeten sätts centralt och det kommer inte vara frivilligt för den enskilda 
enheten/rektorn att bestämma över hur mycket av den lokala budgeten som läggs på böcker utan 
komplettering av skolornas skolbibliotek ska ske varje år – både för de analoga och digitala resurserna. Vid 
nyetablering görs också en initial engångssatsning i skolbiblioteket som finansieras från en central budget 
vilken inte belastar skolenheten.                                                                                                                    
Framtiden ligger dock i elektroniska lösningar, och det är här vi kommer att
lägga stor del av energin vad gäller utveckling av skolbiblioteket. Gällande folkbibliotek har vi för avsikt att
starta ett samarbete. Folkbiblioteket skall dock inte på något sätt ersätta eller krävas för att vi skall uppfylla 
kravet på skolbibliotek. Folkbiblioteket ska ses som ett komplement till skolbiblioteket som vi tror skapar ett 
ökat intresse för skönlitteratur. Något formellt samarbete är inte nödvändigt eftersom folkbiblioteket inte 
ersätter skolans skolbibliotek. TBS har en förhållandevis hög budgeterad kostnad för
litteratur/utrustning/skolbibliotek. 5000 kr/elev under läsår 1, och även de kommande tre verksamhetsåren.
Som ovan nämnt är det även utöver detta lagt en summa för en grundinvestering vid nyetablering de första 
tre verksamhetsåren för att få en "grundplåt" till skolbiblioteket som finansieras centralt ur affärsområdets 
budget.                                                                                                                                               TBS har en strategi 
gällande läromedel där vi försöker hitta alternativa vägar än att sprida ut en massa läroböcker, som ofta inte 
följer läroplanen eller ämnesplanen och därför kan styra undervisningen i fel riktning. Läromedel kan också, 
som tidigare nämnts, motverka tanken kring entreprenöriellt lärande och elevers möjlighet till att påverka 
undervisningen.
SKOLBIBLIOTEK – PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN. Vårt bibliotek är en gemensam och ordnad resurs av medier 
och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
TBS pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevens lärande. I vårt uppdrag ligger både att ge
eleverna tillgång till ett relevant mediabestånd och att stödja eleverna i deras informationshämtning.
Biblioteksverksamheten på TBS handlar därför inte om ett särskilt avskilt rum på skolan, utan om en
ämnesövergripande verksamhet och ett biblioteksbaserat arbetssätt för våra elevers utveckling av
kunskaper och färdigheter, ett stöd i det nationella uppdraget såsom det uttrycks i läroplaner och andra
styrdokument. Observera dock att skolbiblioteket förfogar över ett fysiskt, lätt tillgängligt rum som alltid ska 
strävas efter att vara i en central del av skolbyggnaden där samtliga fysiska volymer finns uppställda.
Biblioteket är en resurs för våra elever och lärare, härigenom förmedlas kunskap och tankar som är
grundläggande i ett informations‐ och kunskapssamhälle. Att utveckla elevers förmåga till kritiskt tänkande, 
informationssökning och användning av olika medier är ett viktigt uppdrag för TBS i ett demokratiskt 
samhälle. Skolbibliotekets nya roll som informationsförmedlare i ett elektroniskt uppkopplat samhälle ställer 
nya krav på vår skolbiblioteksverksamhet. Det är här viktigt att vi bistår eleverna med stöd i 
informationssökningen samt att vi ser vårt mediabestånd och biblioteksverksamheten som en naturlig del av 
vår undervisning. Vårt mediabestånd består av en kombination av en mängd olika media. Förutom fysiska 
traditionella böcker så består det av en balanserad tillgång på uppslagsverk, videofilmer, e‐böcker,
ljudböcker, tidningar och databaser. Utgångspunkten för eleverna på TBS är elevernas personliga datorer 
som ger dem tillgång till lärplattformen ProgressTM, vilken är tillgänglig för eleverna oberoende av tid och 
rum. Genom Progress ges tillgång till det elektroniska mediebiblioteket oberoende av tid och rum. Progress 
handlar främst om att länka vidare eleverna till kunskapsinnehåll i biblioteket, på samma sätt som alla 
bibliotek arbetar med datoriserade sökverktyg vid bibliotekets datorer. Skillnaden är bara att vid TBS har 
samtliga elever tillgång till sökdatorer. Framtidens kunskapsförmedling kommer att ske via elektronisk media, 
det insåg redan skaparna av Nationalencyklopedin på 80‐talet, vilket gör att framtida utveckling av vårt 
bibliotek huvudsakligen kommer att ske i form av en successiv utveckling av det elektroniska mediabeståndet. 
Dock kommer även de fysiska bestånden att hållas uppdaterade. För att uppfylla läroplanen och 
ämnesplanernas mål är det ett krav att biblioteket används kontinuerligt i elevernas utbildning. Läraren har 
en nyckelroll i utvecklingen av biblioteksverksamheten samt elevernas användning av Progress. Det är viktigt 
att varje lärare är väl förtrogen med materialet i Progress samt kontinuerligt ger återkoppling om hur vi 
successivt bör utveckla mediabeståndet. Det finns även en biblioteksansvarig som ansvarar för, utöver den 
användning av biblioteket beskrivet ovan, särskilda biblioteksaktivteter samt ansvarar övergripande för 
administrationen kring skolbiblioteket. Varje skolenhet gör även årligen en biblioteksplan. En del i TBS 
biblioteksverksamhet är även att ha ett samarbete med närliggande folkbibliotek/stadsbibliotek. Att skapa 
en förtrogenhet för folkbibliotekets verksamhet är en viktig del i att utveckla våra elever som individer och 
samhällsmedborgare i dagens kunskapssamhälle. Varje skola ska därför ha ett samarbete med folkbiblioteket 
så att varje elev kontinuerligt under utbildningen besöker och utvecklar kunskap om dess mediabestånd. 
Folkbiblioteket har ett bredare nationellt uppdrag än skolbiblioteket vilket gör att folkbiblioteket på ett 
naturligt sätt kompletterar skolbiblioteket både gällande facklitteratur och skönlitteratur.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 



  

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

8 5.7 14 11.4 20 17.1 20 17.1
 
Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 14
Antal elever per lärare, läsår 3 14
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Att organisera lärarresurserna första året är ett pussel att hitta pedagoger med rätt kombinationer i sina
behörigheter. Dock har Thoren Business School lång erfarenhet av detta samt att vi alltid arbetar med
samarbeten med våra andra skolor i närområdet. Första året rekryterar vi både pedagoger till de
gymnasiegemensamma ämnena och karakaktärsämnen ihop med våra andra skolor i närområdet om detta 
är möjligt. Detta har vi hittills sett är en viktig framgångsfaktor till att rekrytera behörig och skicklig 
personal. Första året arbetar alla pedagoger i ett stort arbetslag, år 2 börjar arbetslagen formera sig och 
pedagogerna börjar jobba mer programinriktat även i de gymnasiegemensamma ämnena. Elevvården 
kommer vara en viktig resurs ihop med rektorn, där kurator, skolsköterska och även specialpedagog (som 
inte är inräknad i lärartjänsterna) kommer arbeta med elevhälsan/elevvården på skolan. Även skolpsykolog 
och skolläkare ingår i elevhälsoteamet. Rektorn anställs på heltid redan första året, även om skolenheten är 
liten år 1, och även en administratör kommer finnas tillgänglig för att tillgodose behovet av administration 
på skolan. Administratören är ofta en kombination av en tjänst med någon annan funktion på skolan för 
att få en attraktiv tjänst redan år 1 (t ex lärartjänst). Även en APL‐samordnare kommer finnas för att 
tillgodose kvalitativt arbete med APL på handels‐ och administrationsprogrammet.
Tanken i Borås är att man också ska hitta synergieffekter med den andra skolenheten vi ämnar starta. Dessa 
drivs självklart som två skolenheter men kan samarbeta kring tjänster som då kan pusslas på ett bra sätt.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Ingen övrig personal är angiven i budgeten. Däremot övriga kostnader där inköpta tjänster ingår med dom 
där vi har avtal för tjänster för städ och matservering. Dessa anges inte som personal då det inte är egen 
anställd personal utan köpta tjänster. 

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Elevhälsans roll är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar för att bidra till att skapa
miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar även med mer generellt



inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande
behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex‐ och
samlevnadsundervisning.
Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt
riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs
lärande och utveckling. Även om elevhälsans fokus i första hand är förebyggande och hälsofrämjande, är det
även möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Även skolans specialpedagog kommer
var en viktig del i elevhälsoteamet. Förutom (utöver) det lokalt anställda elevhälsoteamet beskrivet ovan,
finns det utöver detta idag centralt tillsatta tjänster som specialiserat sig på respektive område (en
centralorganisation för elevhälsan). Det finns också tillsatt en verksamhetschef på Thorengruppen som är
speciellt ansvarig för arbetet med och utvecklingen av elevhälsoarbetet.
Följande personalkategorier kommer anställas och ingå i elevhälsan på skolan:                                                       
* Skolsköterska
Skolsköterskans uppgift är att: • Erbjuda hälsokontroll, hälsorådgivning och vaccinationer • Spåra ungdomar
som far illa • Motverka drogmissbruk, smittspridning och samlevnadsproblem • Påverka miljön i skola och på
fritid • Ha särskilt ansvar för elever med handikapp • Förmedla sjukvårdskontakt med annan samhällsservice
• Säkerställa att alla elever på gymnasiet får en likvärdig skolhälsovård
* Kurator
* Specialpedagog. Specialpedagogen kommer vara en viktig del av elevhälsoteamet
Vad gäller ovan personalkategorier så finns alltid ett ”golv” oavsett storlek på skolan där varje tjänst
omfattar minst 20 %.
* Skolpsykolog. ThorenGruppen har psykologer anställda på central nivå som används i elevhälsan på
skolorna. Varje skola har en psykolog tilldelad sig och psykologen besöker skolan regelbundet enligt ett
rullande schema.
* Skolläkare. Varje skola har en skolläkare på avtal som är knuten specifikt till varje enhet.
* annan personal med speciallärarkompetens, specialpedagogisk kompetens anställs utöver
specialpedagogen (se ovan) vid behov.
* Rektor, är också en personalkategori som intar en viktig roll i elevhälsoteamet.
Samverkan mellan elevhälsans kompetenser samt med övriga personalgrupper: Kompetenserna inom
elevhälsan samverkar regelbundet, genom att ha gemensamma möte minst var tredje vecka (de flesta skolor
har det dock oftare, vilket beror på skolans storlek). På dessa möten träffas personal med medicinsk
kompetens i form av skolsköterska, psykosocial kompetens i form av skolkurator och specialpedagogisk
kompetens vilket oftast är en specialpedagog. På dessa elevhälsomöten behandlas både elevhälsans
generella uppdrag, dvs att främja elevhälsoarbetet och att arbeta förebyggande kring ohälsa och
inlärningssvårigheter, samt elevhälsans individuella uppdrag i aktuella elevärenden. Varje termin deltar även
skolpsykologen, som är knuten till skolan, vid minst 3‐4 av dessa möten. Mötets utgångspunkt är först det
systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsan med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Mötet och dagen övergår sedan till det individuella arbetet och samverkan med övrig personal.
Utöver detta har kompetenserna inom elevhälsan kontakt via telefon och videokonferenser utifrån behov.
Skolpsykologen deltar även i skolornas arbeten vid andra tillfällen då fokus läggs på utredningar och att
bidra med åtgärder inom det åtgärdande uppdraget på individnivå. Omfattningen av detta är utifrån behov
och varierar mellan skolenheterna.
Gällande elevhälsans medicinska insats är det främst skolsköterskan som deltar kontinuerligt i det löpande
arbetet. Skolläkaren tillfrågas vid behov om både generella och individuella ärenden, där så anses behövas.
Denna kontakt kan ske via telefon då behov finns. Skolläkaren närvarar på skolan vid ett antal gånger per
läsår för att samverka kring hälsoarbetet och då främst i specifika elevärenden.
Gällande samverkan med övriga personalkategorier så deltar representanter ur elevhälsan kontinuerligt i det
pedagogiska arbetet på skolan. Genom deltagandet på pedagogiska konferenser lyfts frågor gällande det
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och kompetens och kunskap från olika yrkeskategorier
tillvaratas. Vidare delar representanter ur elevhälsan på konferenser och möten där enskilda elevers
måluppfyllelse ska diskuteras, för att där bidra med elevhälsans insyn och kompetens. Elevhälsan finns
löpande med i undervisningssituationer och övrigt arbete med eleverna på skolan för att både samverka med
övrig personal men även för att identifiera hinder och möjligheter i elevernas arbetsmiljö. Skolorna har även
så kallade livskunskapstimmar som ligger som en obligatorisk schemaposition och vilken syftar till att stärka
det systematiska förebyggande elevhälsoarbetet genom att diskutera dels aktuella ämnen (stress, matvanor,
sömn, studieteknik) men också diskussioner kring mer omfattande ämnen som droger och tobak.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

En SYV kommer anställas på skolan redan första året. SYV:ens roll kommer ansvara för alla elevers rätt till
information och vägledning inför framtida utbildning och yrkesverksamhet redan år 1 då behovet är något 
längre. Fokus kommer läggas på vägledning främst från åk 3 men det ska finnas en röd tråd och uppföljning 
redan från åk 1 för att informera och vägleda eleverna på deras väg mot det framtida yrket eller vidare 
studier.

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.



Skolan strävar efter att ge varje elev rätt förutsättningar för att deras individuella behov skall mötas. I ett steg
för att fånga upp och stödja elever som behöver särskilt stöd både i sina studier, men även för ett
psykosocialt välmående har skolan utarbetat en arbetsgång för arbetet med särskilt stöd. Kopplat till vår 
arbetsgång finns ett antal bilagor/dokument som är verktygen i arbetet med att kartlägga och dokumentera 
arbetet med enskilda elever.
Vi ser på åtgärdsprogrammen och övriga mallar som viktiga redskap i dokumentationen och som ger oss en
tydlig överblick över enskilda elevers behov och eventuella stödåtgärder. (bilagorna/dokumenten kan bifogas 
vid efterfrågan) Åtgärdsprogrammen syftar till att hjälpa elever att nå målen i ämnena och att bidra till ett 
ökat välmående samt till att kunna se tillbaka och utvärdera det arbete som skolan gjort för att ge eleven 
bästa möjliga förutsättningar för att klara sin skolgång. Om det genom uppgifter från skolans personal, en 
elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda 
stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, 
skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur 
de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare 
skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. På skolan strävar vi alltid efter att ha en så 
hög
kvalitet på vår utbildning som möjligt. I vår undervisning försöker vi även skapa en känsla av sammanhang 
för alla elever, KASAM. Det kommer dock alltid att finnas individer som behöver mer stöd. Alla elever som går 
på
skolan och har ett behov av särskilt stöd skall få detta stöd samt ett åtgärdsprogram upprättat. Detta
åtgärdsprogram skapas för eleven efter att det skett en utredning som visar att eleven behöver särskilt stöd.
Åtgärdsprogrammet skall upprättas så att det är tidsbestämt. Inom åtgärdsprogrammets tidsramar skall det
ske regelbundna uppföljningar och när åtgärdsprogrammet avslutats skall även en utvärdering genomföras.
Rutiner för att identifiera elever: På skolan har all personal, pedagogisk som icke pedagogisk, skyldighet att
rapportera misstankar om elev i behov av särskilt stöd och uppmärksamhet. Vid misstanke rapporteras detta
till rektor, specialpedagog, kurator eller elevens mentor. Detta ska göras omgående utan undantag. Beroende
på vad som ligger bakom denna rapportering så kan rektor besluta om en EVK, upprättande av ett
åtgärdsprogram, elevsamtal, samtal med kurator eller någon annan lösning. För att kontinuerligt följa upp
och utvärdera elevernas studiesituation, välbefinnande samt eventuella behov av särskilt stöd har vi på
skolan varje vecka ett pedagogiskt möte, där alla undervisande lärare tillsammans med mentorerna går
igenom alla skolans klasser med utgångspunkt i just studieresultat och välmående. Syftet med det
pedagogiska mötet är inte att sätta upp ett åtgärdsprogram för varje elev utan enbart att identifiera elever i
behov av särskilt stöd samt att utse huvudansvariga för ärendet som sedan ska besluta hur ärendet ska
drivas vidare. De som utsetts som huvudansvariga ska inom 1 vecka, förutsatt att ärendet inte är av väldigt
akut karaktär, skriftligen skicka in en åtgärdsplan för berörd elev till rektor, specialpedagog och kurator.
Mentorer ansvarar för att göra en frånvarokontroll i Progress inför varje pedagogiskt möte. Hög frånvaro
eller en plötslig ökning av frånvaro ska självklart rapporteras under det pedagogiska mötet. Åtgärder och
åtgärdsprogram som sagts ovan, ska för varje elevärende en ansvarig handläggare utses. Denna
handläggare utses under det pedagogiska mötet av rektor. Handläggaren kan vara rektor, kurator,
specialpedagog, mentor eller lärare. Denna person ansvarar för att utreda, dokumentera, utvärdera, följa upp
och avsluta ett pågående ärende. Om denna person inte är rektor så ansvarar personen också för att
rapportera till rektor. Vissa ärenden av lindrig karaktär noteras endast hos mentor eller ämneslärare. Ett
åtgärdsprogram upprättas om en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd. Viktigt i detta fall är att elevens
vårdnadshavare ges en möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. I många fall då
åtgärdsprogram upprättas kan det även vara aktuellt med en EVK för att skapa en helhetsbild av elevens
situation. I och med åtgärdsprogrammet erbjuds eleverna antingen allmänt stöd, t.ex. coachtid, särskilt stöd
eller både och. För elever med behov av särskilt stöd är en viktig åtgärd att anpassa coachtiden till just denna
elevs behov. Syftet med coachtiden är att ge ett allmänt stöd för alla skolans elever, och samtidigt fungera
som en resurs för elever i behov av särskilt stöd. För att coachtiden ska kunna ses som särskilt stöd måste det
finnas en individuell plan för hur coachtiden ska utnyttjas för att få eleven att nå kursmålen. Efter varje
veckas coachtid ska läraren föra in en kort kommentar om moment som arbetats med samt eventuell 
utveckling eller nya problem utifrån elevens åtgärdsplan. När den senaste planen nått sitt slut så ska eleven 
utveckling under perioden utvärderas och dokumenteras. Därefter tas ett beslut av ämnesläraren om en ny 
period ska upprättas eller om eleven anses vara i fas med att nå kursmålen. I och med denna systematiska 
kartläggning av elevernas studiesituation och välbefinnande anser vi på skolan att vi, förutom de elever som 
är i behov av särskilt stöd, även fångar upp elever som behöver kallas till en EVK. Kartläggningen kan påvisa 
behov av en EVK för eleven.                                                                                                                                             
Mål med åtgärderna: Målen med åtgärderna är enkla men viktiga: 1. Åtgärderna ska bidra till
att eleven ska nå målen för utbildningen – Minst godkänt (E) i samtliga kurser 2. Åtgärderna ska bidra till att
ge eleven ett ökat psykosocialt välmående Uppföljning: Av åtgärdsprogrammet ska det framgå när denna
uppföljning ska göras och vem som ansvarar för att det utförs och dokumenteras.                               
Utvärdering: Samma person som är ansvarig för uppföljningen ansvarar även att det görs en utvärdering där 
det skall analyseras om de genomförda åtgärderna varit användbara i förhållande till de mål som tidigare 
sats upp. Utifrån denna utvärdering tas beslut om hur ärendet ska fortsätta.                                                    
‐ Extra anpassningar är det stöd som en lärare kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
När en lärare anser att det kan stärka elevens kunskapsinhämtning gör läraren en extra anpassning. Läraren 
har till sin hjälp en blankett där hen kan fylla i de extra anpassningarna som görs på ett enkelt och smidigt 
sätt, men det är vid detta läge inget krav. Om läraren känner att anpassningarna inte har någon, eller inte så 
stor effekt som behövs, kontaktar läraren elevhälsan i nästa steg. Detta görs genom att med ovan nämnd 
blankett berätta vad som gjorts i klassrummet. Här vidtar en dialog och handledning mellan läraren och 
elevhälsan för att finna vägar fram mot bra extra anpassningar som ger önskad effekt. Handledningen 
fortgår och om inte önskad effekt uppnås så tas frågan vidare och eleven lyfts för beslut om utredning av 
behov av särskilt stöd.
Ett av våra vanligaste exempel på extra anpassningar är att ge instruktioner om ett arbetsområde, en lektion
eller en uppgift på flera olika sätt. Vanligast är att ge det både muntligt inför klass/grupp, skriftligt på tavlan
och/eller på papper/dator samt att följa upp förståelsen individuellt med eleven/elever. Denna anpassning är
av sådan karaktär att den kan genomföras för alla även om det är vissa elever som behöver det som just
extra anpassning. Bifogar även i bilaga under "skicka in" en checklista på extra anpassningar.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 



8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.

Bifogat i avsnittet/sidan för "skicka in" finns en detaljerad redogörelse av det systematiska kvalitetsarbetet
redovisat i en separat bilaga istället för löpande text här i textrutan för att kunna åskådliggöra processen mer
noggrant och med illustrationer samt text. Vid önskemål finns även exempel på våra kvalitetsrapporter och
verksamhetsplaner. Där finns även organisations och styrschema.

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Detta dokument beskriver ThorenGruppens rutiner vid
• Klagomål (elev, vårdnadshavare eller annan kund)
• Anmälningar inkomna via tex Barn‐ och elevombudet (BEO) eller Skolinspektionen (SI)
• Uppkomna kränkningar på skolan
Dessa tre nämnda situationerna kan vara av väldigt olika karaktär och dignitet, men vi hanterar dem alla
utifrån samma rutin.
Målet med vår hantering av klagomål och anmälningar är att vi ständigt ska arbeta för förbättringar av våra
verksamheter för att skapa större kundnöjdhet.
Registrering
Ärenden som når huvudmannen ska alltid registreras hos Kvalitet, som sköter arkivering och bevakning av att
ärendet hanteras. Ärenden via SI eller BEO och klagomål som lämnas via vår egen hemsida hamnar alltid
direkt hos Kvalitet. Klagomål som når skolan direkt eller av skolan identifierade kränkningar måste skolan
eller Verksamhetschef/Affärsområdeschef vidarebefordra till kvalitet@thorengruppen.se för att kvalitetssäkra
huvudmannens ansvar i ärendet.
Processkarta beskriver vår arbetsgång. Den är bifogad under avsnitt "skicka in".
Processkartan används i alla nämnda situationer, men med två undantag.
Det första undantaget gäller kränkningar där skolans handlingsplan ofta innehåller fler utredningssteg innan
dokumentation finns och det är inte alltid man kan finna någon person som motsvarar ”kund”. Däremot ska
alltid ärendet och dokumentationen in till Kvalitet enligt processkartan. Läs mer under Kränkningar nedan.
Det andra undantaget gäller klagomål av lättare karaktär, där åtgärdsplan och vissa återkopplingar till kund
kan anses onödig. Återkoppling till den icke anonyma anmälaren ska dock alltid ske och någon form av
dokumenterad utredning eller svar ska dock alltid in till Kvalitet.
Mer om klagomål och anmälningar:
Att hantera klagomål och anmälningar är en viktig del i vårt uppföljnings‐ och förbättringsarbete. De
klagomål som inkommer till skolan i dess vardag avgör skolan själv vilka man lyfter upp på
huvudmannanivå, men vi uppmanar att alltid lyfta större ärenden för att skapa en bättre överblick inför vårt
fortsatta utvecklingsarbete. Hanteringen av ärendena ska dokumenteras på så sätt att det tydligt framgår
följande:
 • Tydlig beskrivande rubrik
 • Hur ärendet har nått huvudman och vad det gäller i korthet (använd dnr mm om det kommer från tex
SI eller BEO)
• Ansvarig för utredningen • Hur utredningen gått till och vad den resulterat i, med motivering och 
synpunkter
• Åtgärdsplan med det som ev ska åtgärdas.
Att sammanställa de klagomål, anmälningar och kränkningar som skett i våra verksamheter är en del av vårt
uppföljningsarbete och ingår som en del i vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete enligt det
läsårshjul som presenteras inför varje nytt läsår.
Som nämnt ovan åskådliggörs även ovan process i en processkarta under avsnitt "skicka in".
Information om själva processen ges dels muntligt vid kontakt mellan utredare och den klaganden, dessutom
genom att information om processen finns presenterad vid klagomålsformuläret på hemsidan. Formuläret
"hjälp oss bli bättre".Eftersom vi helst ser att så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet kommer in
via webbformuläret så informeras detta om vid flera olika tillfällen, allt från elevinformationsblad till
föräldrainformationsblad, föräldramöten och även via lärplattformen Progress.

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Elevinflytande kan delas in i det formella inflytandet som handlar om en representativ demokrati i form av
klassråd, elevråd, skolkonferenser, osv. Vid Thoren Business School är det här naturliga forum för våra elever
att utöva inflytande, framföra synpunkter på verksamheten samt hjälpa till med att utveckla verksamheten.
Thoren Business School har höga ambitioner med det formella inflytandet, dock ser vi att det är än mer
viktigt, och utmanande, att säkerställa det individuella inflytandet över undervisningen. Grunden är att
utveckla självständiga individer som ifrågasätter, tar personligt ansvar och är
utvecklingsbenägna. Alla elever vid skolan har möjlighet till ett aktivt inflytande över skolan
och undervisningen. Eleverna stimuleras att aktivt ta del i att vidareutveckla verksamheten. Här är en viktig
del att vara noggrann med att ge eleverna kontinuerlig information om vad som är på gång i skolan, vilket vi
aktivt arbetar med vid klassråd samt information i lärplattformen Progress. Grundpelarna i vår pedagogik är
Entreprenöriellt lärande, formativ bedömning och tematiska arbetssätt. Dessa grundpelare bygger alla tre på
ett stort elevinflytande på undervisningen. Entreprenöriellt lärande är för oss till stor del ett förhållningssätt. I
grunden handlar det om att se eleverna som medarbetare vilket medför att i de flesta fall får ökad



motivationen och att eleverna känner sig viktiga och att de tar ansvar. Mycket av det som sker i klassrummet
utgår från elevernas egen drivkraft och intressen. Vi vill att våra elever ska gå till skolan för att de har viktiga
saker att bidra med i det gemensamma lärandet och inte för att bli kontrollerade. I formativ bedömning ger vi
eleven utvecklande feedback och feedforward kopplat till personliga mål och nationella kunskapskrav.
Genom att ha god kännedom om styrkor och utvecklingsområden äger eleven sin egen utveckling och kan
genom detta delta i planering och strategier för fortsatt utveckling. Skolans personal kommer tillsammans
med eleverna att utföra ett kontinuerligt utvecklingsarbete på skolan. Utvecklingsarbetet utgår från den
demokratiska värdegrund som fastställts i skollagen och läroplanen för de frivilliga skolformerna. Genom ett
kontinuerligt utvecklingsarbete med värdegrunden får varje elev kunskap om och erfarenhet av att arbeta i
demokratiska former, ta ansvar för skolan och sin egen utbildning. Thoren Business School bedriver
undervisning i demokratiska former i vilka eleverna förväntas ta inflytande. Ett formellt inflytande får eleven
genom att delta i klassråd samt elevråd där representanter för hela skolan möts samt skolkonferenser där
elever, lärare och övrig personal möts för att diskutera verksamhets och utbildningsfrågor. Utöver detta
kommer också elevskyddsombud att utses. Elevskyddsombudet ges utbildning om arbetsmiljöfrågor och de
lagar som berör skolans arbete. Det informella inflytandet gäller den enskilda elevens inflytande över det
egna lärandet i undervisningssituationen. Genom att eleven själv deltar i uppförandet av sin studieplan
redan vid utbildningsstart stimuleras delaktigheten och inflytandet. Eleverna deltar också vid planering av
kursmoment och examinationsformer. Genom mentorssamtal/utvecklingssamtal, kursutvärderingssamtal
samt kontinuerliga utvärderingar följs såväl det formella som det informella inflytandet upp och
kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen sker genom en tydlig dokumentation av informationen som kommer fram i
de olika forumen. En av skolans viktigaste framgångsfaktorer är samverkan med skolans intressenter för att
nå långsiktig utveckling och framgång. Förutom personalen är de viktigaste intressenterna elever, föräldrar,
näringslivet, kommunen och högskolan. Det är av yttersta vikt att skolan skapar forum för dessa tre
målgrupper så att erfarenheter, kunskaper och intressefrågor kan belysas, diskuteras och utbytas.
Kvalitetssäkring är nyckelordet. För Elever har skolan skapat följande forum:                                                             
‐ Elevråd • Minst en representant från varje klass • Minst fyra möten per läsår • Fokus på skolmiljö, 
elevaktiviteter, elevinflytande
‐Klassråd •Skall ta tillvara klassens åsikter när det gäller studiemiljön och hur skolan skall utvecklas                   
• Klassarrangemang som klassresor, festligheter, aktiviteter • Väljer representant till elevråd • Minst två 
möten per termin
‐Skolkonferens • Minst två gånger per läsår • Två representanter för personalen • Rektor • Fem
representanter från elevrådet (ska vara i majoritet) • Diskuterar förbättringar, utveckling, skolans bästa,
marknadsföring, studieresor, samverkan osv. • Remissorgan för lokala verksamhetsplanen. Syftet med
skolkonferensen är att elever skall få ge sin syn på skolans koncept, program, pedagogik och skolmiljö.
Skolkonferensen ska vara ett ”bollplank” att diskutera skolfrågor med. Skolkonferensen behandlar också hur
skolan ständigt ska utveckla sitt elevinflytande för att få högre kvalitet, sammanhållning och en gemensam
skolanda.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Vid start av skolan bildas en likabehandlingsgrupp. Kränkningar och misstankar om kränkningar rapporteras
alltid till någon representant i likabehandlingsgruppen som utgörs både av elev‐ och personalrepresentanter.
Gruppen leds av rektor och träffas regelbundet för att rapportera och diskutera förekomsten av kränkande
behandling och nödvändiga åtgärder. I arbetet med förebyggande av kränkande behandling fyller
likabehandlingsgruppen en central roll. Genom att vara synlig och aktiv, både för att förebyggande och
förhindra kränkningar. Likabehandlingsgruppen ansvarar bland annat för kartläggning samt upprättande av
planen mot kränkande behandling samt det aktiva, kontinuerliga arbetet med planen under läsåret.
Uppmärksammande av kränkande behandling sker normalt till likabehandlingsgruppen.
Likabehandlingsgruppen informerar omedelbart huvudmannen. Anmälan om kränkande behandling kan
även ske via lärplattformen direkt till huvudmannen. Vid huvudmannen registreras incidenten samt en
utredare utses. Ofta kan utredaren vara t ex regions/verksamhetschef, kurator eller rektor. För att i mesta
möjliga mån, på ett så tidigt stadium som möjligt, kunna motverka alla former av mobbning, våld och
kränkande behandling har vi en också stående punkt på våra personalmöten som heter elevärenden. På
skolan skapar vi medvetet en god kontakt till eleven, så att han/hon känner förtroende och tillit till oss vuxna.
På skolan försöker vi även bygga upp en god kontakt med vårdnadshavarna genom utvecklingssamtal och
kontinuerlig kontakt med hemmet såsom föräldramöten, mejl, personlig kontakt och inte minst via vår
lärplattform till vilket föräldrarna har inloggningsuppgifter. Genom elevenkäter och samtalsgrupper i
anslutning till arbetet med Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling blir eleverna
delaktiga i arbetet mot kränkande behandling. I den dagliga verksamheten arbetar elever tillsammans med
andra elever och personal med värdegrundsfrågor som hela tiden genomsyrar verksamheten så att
verksamheten aktivt arbetar mot kränkande behandling på ett medvetet sätt. Skolans personal vistas också
regelbundet ute i skolans lokaler och på skolgården under raster. Mer specifikt om det förebyggande arbetet
och elevers delaktighet: Det förebyggande arbetet baseras på våra kartläggningar och observationer av och i
verksamheten. De riskområden som identifieras i dessa kartläggningar och observationer utgör grunden för
det förebyggande arbete som sedan bedrivs på skolan. Alla anställda på skolan har ett ansvar för att
motverka och förebygga mobbing och kränkande behandling. Huvudansvariga på skolan är dock rektor
tillsammans med skolans elevhälsoteam. De ser till att: • det 2 gånger/läsår görs en större kartläggning
angående kränkande behandling på skolan • Att det löpande sker ett förebyggande arbete mot kränkande
behandling på skolan • Att mentorerna löpande arbetar med frågor som har med kränkande behandling att
göra • Att signaler och anmälningar om kränkande behandling skyndsamt utreds • Att
likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling årligen revideras med personal och elever



samt att dessa är allmänt kända på skolan. • Att utredning av kartläggning och observationer sker samt att
åtgärder utifrån denna utredning vidtas. • Att elever aktivt involveras i det förebyggande arbetet Exempel på
förebyggande åtgärder som en följd av kartläggning kan tex vara: • Fadderverksamhet (åk 3:or till nya 1:or)
• Skolassistenter ute i verksamheten och på håltimmarna • Vuxna i omklädningsrummen. • Löpande 
samverkan med Friends. Detta har inkluderat utbildning för elever (elevträff), skolledare
(skolledarträff), övrig personal, mentorsutbildning och trygghetsteamsträff. • Kulturdagar • Elevgrupp mot
mobbing.

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Samtlig personal vid skolan som får kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling är
skyldig att rapportera det till rektor. Rektor i sin tur har anmälningsplikt att rapportera det till huvudmannen.
Huvudmannen registrerar ärendet i en databas, där även utredare registreras. Ärendehanteringen liknar
punkt 8.2 för klagomålshantering men innehåller fler utredningssteg: 1. Ärendet mottas av rektor(från
elev/lärare/annan person) eller annan hos huvudman, där även verksamhetschef är informerad 2.
Identifierade kränkningar måste skolan eller Verksamhetschef/Affärsområdeschef vidarebefordra till
kvalitet@thorengruppen.se för att kvalitetssäkra huvudmannens ansvar i ärendet. Ansvarig utredare tillsätts
av verksamhetschef/Affärsområdeschef 3. Registrator centralt vid kvalitetsavdelning registrerar kränkningen
i en databas, tillsammans med ansvarig utredare 4. Utredaren kontaktar, inom 7 dagar från
ärendet registrerades den kränkta för ett personligt möte 5. Utredningen samt åtgärdsplan presenteras för
rektor och verksamhetschef/affärsområdeschef 6. Den kränkta kontaktas och åtgärdsplanen redogörs för. 
Tidigare var främst våra skolenheter ansvariga för hantering av kränkningar. Numera kvalitetssäkras dessa 
även genom att samtliga registreras och hanteras även av huvudmannen. Därmed ges större kontroll över 
processen samt att en skolövergripande statistik och analys kan göras av samtliga kränkningar. Vid 
utredningar skall alltid sekretess och tystnadsplikt beaktas. Elevvårdspersonal och rektor ansvarar för att 
arbetet dokumenteras.
Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör
allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som påstås ha utövat
kränkningarna. Hur omfattande utredningen behöver vara måste anpassas efter det enskilda fallet. Generellt
gäller dock att skolan aldrig nöjer sig med att konstatera att ord står mot ord. Verkliga ansträngningar måste
göras för att komma fram till en egen uppfattning och bedömning av vad som hänt. Vårdnadshavare till
elever som är inblandade ska informeras så snart som möjligt. Alla som är inblandade skall informeras om att
detta kommer att ske. Händelser, som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, ska också rapporteras till
Arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar för rapporten.

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Vår vision och vårt mål är att alla elever på gymnasieskolan känner sig trygga och bemöts och behandlas
med respekt för sin person. Vår verksamhet är fri från all diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan
alla som vistas här, vilket är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Eller mer tydligt: Vår vision är en
skola som alla kan vara stolta över och minnas med glädje. Det övergripande målet är som skolan kommer
arbeta med första året är att skolan skall vara fritt från all diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Följande delmål är uppsatta för första läsåret: Planen mot kränkande behandling och
likabehandlingsplanen skall utvecklas, accepteras och förstås av elever, personal och föräldrar. Planen skall
vara tillgänglig för berörda parter. Den skall finnas i Progress samt på skolans hemsida. Ingen elev eller
personal skall känna sig diskriminerad eller trakasserad i skolan. Elever med behov av särskilt stöd i skolan
skall få den hjälp de behöver. Allas åsikter skall respekteras. Alla skall ges möjlighet att uttrycka sin åsikt.
Skolan skall uppmuntra mångfald och variation i fråga om åsikter och åskådningar. Vid start av skolan
bildas
en likabehandlingsgrupp. Kränkningar och misstankar om kränkningar rapporteras alltid till någon
representant i likabehandlingsgruppen som utgörs både av elev‐ och personalrepresentanter. Gruppen leds
av
rektor och träffas regelbundet för att rapportera och diskutera förekomsten av kränkande behandling och
nödvändiga åtgärder. I arbetet med förebyggande av kränkande behandling fyller likabehandlingsgruppen
en central roll. Genom att vara synlig och aktiv, både för att förebyggande och förhindra kränkningar.
Likabehandlingsgruppen ansvarar bland annat för kartläggning samt upprättande av planen mot kränkande
behandling samt det aktiva, kontinuerliga arbetet med planen under läsåret. Uppmärksammande av
kränkande behandling sker normalt till likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen informerar
omedelbart huvudmannen. Anmälan om kränkande behandling kan även ske via lärplattformen direkt till
huvudmannen. Vid huvudmannen registreras incidenten samt en utredare utses. Ofta kan utredaren vara t ex
verksamhetschef el affärsområdeschef, kurator eller rektor. All personal på skolan visar respekt för den
enskilda individen och utgår i det vardagliga arbetet från ett demokratiskt förhållningssätt. Som vuxna sätter
vi en standard genom vårt sätt att vara som elever kommer att följa. Detta ställer krav på att vi ska engagera
oss i eleverna även utanför klassrummet och vara goda förebilder. Vidare skall alla personal motverka
trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig skall
förekomma. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan samt
resultera i en dokumentation av rektor. Först och främst skall vi vara goda förebilder genom att visa respekt
och empati för våra elever, föräldrarna och varandra. Mer tydligt: Vi pratar aldrig illa om varandra som
anställda, elever eller om föräldrar inför eleven. Vi har nolltolerans mot kränkande språkbruk. Vi har kontroll
på elevernas närvaro och frånvaro. Vid hög frånvaro utreder vi alltid vad frånvaron beror på. Detta för att
säkerställa om frånvaron beror på kränkningarna i skolan. Vi mäter tryggheten på skolan via vår elevenkät
och via våra utvecklingssamtal med eleverna, dvs vi kartlägger de förhållanden som finns på skolan.



Utformningen av denna kartläggning har elever fått påverka och vi följer aktivt upp resultatet i vårt
systematiska kvalitetsarbete. Vi skall ha gemensamma normer och regler som är kända av alla. Varje
läsårstart besöker rektorn alla klasser för att informera och diskutera med eleverna om skolans ordningsregler
och värdegrund. Eleverna får varje år vara med och justera och fastställa ordningsreglerna. Det finns alltid
alternativ skolmat, med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Läsårsplaneringen planeras utifrån mottot
att alla ska delta oavsett religion eller funktionshinder. Vi har arbetar med olika former av lärutrymmen. Då
det framkommit att mycket av trakasserierna och den kränkande handlingen utspelades i uppehållsrummet,
så har vi kompletterat dessa med andra utrymmen där risken är mindre för kränkande behandling och
mobbing. Arbetsgången vid upptäckt av kränkande behandling skall vara känd bland eleverna och
diskuteras i klassråden. Vi bedömer att mentorer och ämneslärare genom sin kontinuerliga dialog med
eleverna har goda möjligheter att upptäcka eventuella kränkningar bland eleverna. Alla lärare granskar
kritisk den litteraturen som ingår i undervisningen, för att säkerställa att innehållet inte kan uppfattas som
diskriminerande eller på annat sätt kränkande. Vi för tillsammans efter det en dialog på ett pedagogiskt möte
där vi diskuterar och redovisar bland annat följande frågeställningar: Förmedlar läromedlen en stereotyp bild
av vissa etniska eller religiösa grupper? Synliggör litteraturen homo‐ och bisexuella personer och personer
med funktionshinder på ett naturligt sätt? Hur förmedlar läromedlen genusperspektivet? Kort och koncist, kan
läromedlen uppfattas som kränkande utifrån de diskrimineringsgrunder som ligger till grund för denna plan?
Vi arbetar aktivt med undervisning över klassgränserna och i förlängningen även över årskurserna.

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.

Skolan prioriterar nära samarbete med det omkringliggande samhället samt näringslivet, såväl det lokala
som det nationella och internationella. Genom samarbetet skapar vi en utbildning som avspeglar kraven för 
morgondagens samhällsliv och arbetsmarknad. Det handlar om att de teoretiska kunskaperna ska appliceras 
i praktiken och vise versa. På så sätt stannar inte elevernas kunskaper på en faktanivå utan en förståelse 
utvecklas liksom färdigheter och förtrogenhet utvecklas. I vårt arbete med att skapa en trygg och inbjudande 
psykosocial arbetsmiljö lägger vi stor tonvikt vid det pedagogiska arbetet som bygger på tre pedagogiska 
ben. Ett tvärvetenskapligt som innebär att kurserna kommer att integreras i varandra liksom praktiken i teorin 
och tvärt om. Med ett problembaserat lärande hämtar vi verkliga fall från arbetslivet. Fall som eleverna löser 
med kunskapsverktyg från den teoretiska undervisningen. Vidare innebär ett problembaserat arbetssätt att 
teoretisk kunskap omsätts i praktiken ute på ett värdföretag som eleven knyts till vid början av utbildningen.
När människan genom världshistorien försökt erövra kunskap har hon ofta helt omedvetet utgått från ett
problem som hon tvingats lösa. På samma sätt är det i de flesta sammanhang; hon utgår från frågor hon har 
och problem som hon vill lösa. På så sätt stillas hennes nyfikenhet. Hon väljer själv innehåll och vägen till 
kunskap, kanske med hjälp av någon med större erfarenhet. Valen sker med utgångspunkt från de
föreställningar, erfarenheter och känslor hon har. Ofta sker inlärningsprocessen i samarbete med andra
elever, lärare och företag eller det omgivande samhället. Ett problembaserat lärande handlar om för
personalen i skolan att stötta, inspirera och lotsa eleven mot målen i undervisningen. Det innebär att läraren 
utgår från sina elever när denne planerar upp undervisningen. Det är elevens behov, förutsättningar och 
tänkande som är utgångspunkten för elevens arbete i skolan. Lärarens roll är ett slags lots som vägleder 
eleven och lär denne att lära sig själv och att visa respekt för elevens tankar och utgå från elevens tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Läraren kan berätta, beskriva, orientera och kartlägga; men förvärvande av 
kunskaper sker genom elevens egen aktivitet. Ett problembaserat lärande stärker elevens självförtroende då 
denne inser sin egen kapacitet och förmåga att själv lösa problem och hitta svar på sina uppställda frågor.
Hela utbildningen präglas av ett processinriktat arbetssätt. Det innebär att samtliga kurser delas in i moment 
där varje moment utgår från uppnåendemålen i ämnesbeskrivningen och strävandemålen i kursplanen. 
Eleverna får en tydlig beskrivning av vad som ingår i momenten samt vad som krävs för att klara respektive 
betygskriterium som står angivet i kursplanen. Ett processinriktat arbetssätt underlättar för eleven att 
överblicka kurserna och på så sätt nå delmål successivt och erhålla ett betyg som eleven är nöjd och stolt 
över.
Under processen verkar lärarna som lotsar och ger kontinuerligt gensvar till varje elev. Gensvaret på såväl
praktiska som teoretiska arbetsuppgifter ökar motivationen att lära sig mer och prestera bättre.
Arbetsuppgifterna är ofta inriktade mot de framtida yrken som kan vara aktuella för eleverna. Lärarna samlar 
elevens material i en portfolio. Materialet ligger sedan till grund för de återkommande utvecklingssamtalen 
och slutligen betygsättningen. Skolans pedagogiska metoder möjliggör ett kreativt, demokratiskt och aktivt 
elevdeltagande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att eleverna skall få ut så mycket som möjligt av 
utbildningen och kunna använda kunskapen praktiskt i samhälls‐ och arbetslivet. Med vårt pedagogiska 
förhållningssätt utvecklas elevernas problemlösnings‐ och samarbetsförmåga. Kompetenser som är 
värdefulla utifrån ett livslångt perspektiv. De pedagogiska metoderna ställer mycket höga krav på 
undervisande lärares förmåga att motivera och stimulera förutsättningar till inlärning. Ett arbete som kräver 
en hög interaktion med eleverna. Lärarna organiserar sitt arbete i arbetslag. Arbetslagen träffas en gång per 
veckan och håller ett pedagogiskt möte i vilket utvecklingsfrågor för det inre arbetet diskuteras. Skolans 
personal kommer tillsammans med eleverna att utföra ett kontinuerligt utvecklingsarbete på skolan. 



Utvecklingsarbetet utgår från den demokratiska värdegrund som fastställts i skollagen och läroplanen för de 
frivilliga skolformerna. Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete med värdegrunden får varje elev kunskap 
om och erfarenhet av att arbeta i demokratiska former, ta ansvar för skolan och sin egen utbildning.

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Handels‐ och administrationsprogrammet Handel och service 22

Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thoren Business School arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet 
och tillgång till APL‐platser: * Ett lokalt programråd skapas som har till huvuduppgift att
kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser
*Handledarutbildning * Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationerna om innehåll och 
uppläggav det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller 
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.                                                          Thoren 
Business School ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐platserna uppfyller de krav som 
finns för utbildningen. Vi arbetar efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐platser: 
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschorganisationerna. 2. Större nationella företag som vi har 
samarbete med uppvaktas gällande respektive ny skolort. 3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med 
inom vuxenutbildning/arbetsmarknadsutbildning och APL på gymnasiet på andra orter kontaktas även 
lokalt för att stämma av intresse gällande APL. 4. Informationsutskick till företag inom respektive 



utbildningsområde. 5.Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde. 6. Besök hos 
utvalda företag/företag som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Kontakt med branschen t ex 
Svensk Handel finns redan på ett nationellt och lokalt plan. Parallellt jobbar vi systematiskt med 
kvalitetssäkring av APL‐platser. Detta genom att vårt Praktikteam (ett internt utbildat team) ringer företag i 
varje stad. Varje ort har därför en förarbetad lista med intresserade företag samt inbokad möten med 
branschorganisationen. För att fortsatt säkra tillgången på APL‐platser så anställs det också en APL‐
samordnare på skolan som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former. Både att 
se till att tillgången på APL‐platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer allmän 
nivå så att det arbetet fungerar på skolan.

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

ThorenGruppen AB har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har
nödvändiga kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt 
formulär där exempelvis frågorna är följande: *Härmed intygas att ovanstående handledare förstår vad 
arbetet med APL innebär. o Ja, jag/vi förstår vad APL innebär o Nej, jag önskar mer information o Ja, men jag 
önskar mer information Pedagogiskt ansvar * Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den 
pedagogiska betydelsen av handledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att vara insatt i vilka mål som 
eleven ska uppfylla på APL‐platsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och att finnas 
behjälplig för yrkesläraren gällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det pedagogiska ansvaret o Nej, 
jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer information Handledningens fem steg *
Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg och vad dessa innebär.
Förberedelse, Lär känna din elev, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt aktivitet o Ja, jag/vi
förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer
information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes kompetens för 
uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att handleda inom 
APL. Varje handledares kompetens granskas, vid osäkerhet tar skolan kontakt med handledare och ett 
eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en handledarutbildning för att få
nödvändig kunskap om rollen som handledare. Handledarutbildningen sker vid vissa tidpunkter bestämda av 
skolan men i samråd med utsedda handledare så att det passar handledaren så att utbildningen blir av när 
det passar handledaren. I de fall handledaren inte har möjlighet att komma till skolan för
handledarutbildningen åker APL.‐samordnaren ihop med aktuell mentor/pedagog ut till arbetsplatsen och
utbildar på plats. Thorengruppen är godkänd av Skolverket för sin handledarutbildning (beslut på
godkännande finns och kan bifogas ansökan om så önskas), och samma metoder används inom alla
Thorengruppens yrkesprogram där APL som reglerat erbjuds.

 

11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett rättssäkert
betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås under den arbetsförlagda utbildningen. För 
att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och utvecklas, 
samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med yrkesprogram där 
den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom kompetensutvecklingsprogrammet. Hur 
loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att eleverna fyller i loggböckerna kan skilja sig åt 
mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär även att loggböckerna tar olika former beroende 
på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar. En loggbok kan bestå av text, bild, ljud ljudinspelning 
eller liknande. På Thorengruppen åligger det yrkeslärarna att säkerställa att de får tillgång till den 
information som krävs för att bedöma elevers insats mellan besöken. Vi som huvudman säkerställer detta 
främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydliga förfaranden då rektorerna anställer nya 
yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som bygger på och tillåter att lärarna skall besöka sina 
elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation såväl före, under och efter besöket. Rektors uppdrag 
är att via våra formulär på Google DOCs följa upp att såväl besök sker som att relevant innehåll diskuteras 
på besöken. Rektor utför också själv besök tillsammans med yrkeslärarna och utför därmed på systematisk 
basis också stickprovskontroller av loggböckerna. APL pärmen digitaliseras via lärplattformen vilket 
underlättar och ökar rättssäkerheten för samtliga elever. I Progress kommer vi som huvudman också kunna 
följa och dra ut relevant information skola för skola eller för verksamheten som helhet. Ansvarig för 
betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder han handledaren och de metoder som vi 
beskrivit ovan. Elevernas informeras om det centrala innehållet vid ett flertal tillfällen, man går igenom dessa 
vid varje nu kurs samt att
man alltid kan överblicka dessa i sitt kontrakt. Eleven, läraren och handledaren diskuterar vilket innehåll som 
företaget kan erbjuda under den nästkommande perioden med vårt kontrakt som utgångspunkt.
Kursmoment inom APL utgörs av kursmål inom karaktärsämnen. Betygssättningen inom APL sker genom en 
skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig lärare som utgått från kursplanens mål och krav. 
Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet och fyller i detta i bedömningsmatrisen. Matrisen fylls 
på med information allteftersom eleven utvecklar sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras 
betygsmatriser mellan lärare, handledare och elev. Betyget som eleven erhåller för respektive moment baseras 
således på en kombination av betygsmatriser och kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev 
där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök. Det är 
alltid läraren som sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser som delas mellan företag, 
elev och skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en gemensam förståelse för vilka kursmål som 



eleven ska nå varje APL‐vecka. Dessa är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål som 
genomförs på skolan respektive på företaget inom samtliga
program.

 

11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

‐

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

Se viktiga bilagor i avsnitten "skicka in".

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00073 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om 

godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående  gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 

Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrande om ansökan 

från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av 

den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås i Borås Kommun från 

och med läsåret 2020/21, samt översänder detsamma till Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning 

Thorengruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående 

gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med följande utbildningar:  

Handel- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service, 

Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör samt Vård- och 

omsorgsprogrammet. Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18.  Planerad start för 

utbildningarna är läsåret 2020/21.  Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 54.  

Thorengruppen AB har i sin andra ansökan om etablering i Borås ansökt om att 

få starta Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service på Thoren Business School med 12 platser årligen från och med  

2020/21. 

 

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

även i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2020/21 

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

programmen. Söktrycket på Hantverksprogrammet med inriktning frisör och på 

Vårdprogrammet är relativt lågt medan Handel- och administrations-

programmet med inriktning Handel och service är mer populärt bland eleverna.   

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem 

åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat 

elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en 

större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt 

genom att planera för en ny gymnasieskola.  



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Nya fristående aktörer skulle riskera genomförandet av förändringar och leda 

till negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 

Borås Stad.               

Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 429 elever innevarande läsår 2019/20. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 351 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 405. (Lokal statistik per 15 oktober 

2018)  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 316 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (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, Ulricehamn och Vårgårda. 

Thorengruppen AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med 

fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås och följande utbildningar: 

 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. 

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 läsåret 2018/19 i form av elevantal på 

skolorna redovisas i bilaga 3.   

För läsåret 2019/20 erbjuder Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 40 

platser på Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service, 30 platser på Hantverksprogrammet med inriktning Frisör och 60 

platser på Vård- och omsorgsprogrammet. De tre programmen bedrivs på 

Almåsgymnasiet. Den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka planerar för 

10 platser på Hantverksprogrammet med inriktning Frisör (Bilaga 4.)  
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Thorengruppen AB har också ansökt om att få starta Handel- och 

administrationsprogrammet med inriktning Handel och service på Thoren 

Business school med start i Borås läsåret 2020/21, med 12 platser årligen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att antalet 16-åringar 

prognostiseras att öka de kommande fem åren. Söktrycket på Handel- och 

administrationsprogrammet är relativt högt, medan Hantverk/Frisör och Vård- 

och omsorgsprogrammet inte attraherar eleverna i samma omfattning. 

Nämndens ambition är att uppfylla skollagens intentioner om att 

utbildningsutbudet och antalet utbildningsplatser ska så långt det är möjligt 

anpassas med hänsyn till elevernas önskemål.  Nämnden avser att möta ökat 

elevantal och även tillmötesgå elevernas förstahandsval i största möjliga 

utsträckning genom att öka och göra den egna organisationen mer flexibel samt 

genom att planera för en ny kommunal gymnasieskola. Ett godkännande av nya 

fristående aktörer skulle kunna påverka genomförandet av dessa förändringar 

och medföra negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 

konsekvenser på både kort och lång sikt.    

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor med sökta 

program och inriktningar. 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

på kommunala och fristående gymnasieskolor. 

4. Sammanställning över planerat programutbud läsåret 2019/20.                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



BEFOLKNINGSPROGNOS 
16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal 1316 1329 1367 1437 1495 1533

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



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

Almåsgymnasiet/ 
Skolenhet A 

X  Handel- och 
administrations-
programmet 

Handel och 
service 

Almåsgymnasiet/ 
Skolenhet A 

X  Hantverksprogrammet Frisör 

Almåsgymnasiet/ 
Skolenhet B 

X  Vård- och omsorgs-
programmet 

- 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Hantverksprogrammet Frisör 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 

 X Vård- och omsorgs-
programmet 

- 

 
 









Bilaga 4

Sammanställning över erbjudande om nationella program i Borås 19/20 Antalet platser (190301)

Handel- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service

Almåsgymnasiet, Borås Stad 40 platser på nationellt program (inriktning väljs till år 2)

Hantverksprogrammet med inriktning frisör

Almåsgymnasiet, Borås Stad 30 platser

Drottning Blankas gymnasieskola i Borås 10 platser

Vård- och omsorgsprogrammet

Almåsgymnasiet, Borås Stad 60 platser

Källa: Antagningsenheten Sjuhärad



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2020

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thorengruppen AB

Organisationsnummer/personnummer
556613‐9290

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Yrkesgymnasiet Borås

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thorengruppen AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556613‐9290

Utdelningsadress Järnvägsallén 24

Postnummer 903 28

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730251546

Mobil 0730251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Yrkesgymnasiet Borås

Skolenhetens adress Skolenheten är inte etablerad ännu. Vi söker utökni…

Postnummer 50468

Ort Borås

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

59082395, skolan ligger som "planerad" hos SCB, dvs den är inte etablerad ännu.

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program

Inriktning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 0
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

 
 



2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Handels‐ och administrationsprogrammet

Inriktning Handel och service

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Hantverksprogrammet                                

Inriktning Frisör            

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

18 18 18 54

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett större antal.
Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar per telefon, 
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under hösten 2018.



Planen för nya ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess
kommit, vilka kom i slutet på september 2018. För att Origo Group ska klara av att leverera de elevprognoser 
som beställts så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med 
elevprognoserna/rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som 
tidigare gjorts och överenskommet med Skolinspektionen. 
Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari och senast mars månad 2019. Och kompletteras 
till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att Origo Group måste hinna med, projektplanering, 
datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskrivning och det bedömer dom inte kan levereras 
under så kort tidsrymd. Under oktober 2018 lades planen för nya undersökningar. Datainsamling kommer att 
pågå november‐januari/februari.
Data ska sedan sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas
in så skyndsamt som möjligt till Skolinspektionen.
Vi har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen, som meddelat att vi bör ange skälet och när 
vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                     
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast mars.
Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen.
De tillfrågade har i undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola.
I rapporten framgår också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade per 
program och inriktning. Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.

Lägg till bilaga

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet.
Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen. Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 
18 elever år 1, därefter ytterligare 18 per år, år 2 och 3. Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 54 
elever.
Budgeten innehåller fler poster än en vanlig utökning (för befintlig skola) då etableringen inte har skett och
alla poster behöver finnas i proportion till antalet elever vi sökt för då ingen befintlig skola finns med alla
grundfunktioner på plats.

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Den senaste årsredovisningen är bifogad.
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 



Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2018. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna rapporterat 
in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen. Om programmet har 
saknats i kommunen har riksprislistan använts.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 18 (endast … 36 (endast … 54 (endast …

Antal lärare 1.62 3.24 4.86

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1902246 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1902246 3804492 5706738

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       



Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 1902246 Summa intäkter 1902246 3804492 5706738

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning 175000     Skolledning 175000 210000 245000

    Lärare
gymnasieskola

891000     Lärare
gymnasieskola

891000 1782000 2673000

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 20000     Administration 20000 30000 40000

    Rekrytering 10000     Rekrytering 10000 10000 10000

    Fortbildning 13365     Fortbildning 13365 26730 40095

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 288000     Lokalkostnad 288000 576000 864000

    Kostnader för
    speciallokaler

25000     Kostnader för
    speciallokaler

25000 50000 75000

    Möbler 36000        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000 20000 30000

    Telefon, kopiator mm 5000        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

97650     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

97650 195300 292950

    Datorer 30600          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 89100     Elevhälsa 89100 178200 267300

    Skolmåltider 119700     Skolmåltider 119700 239400 359100

    Försäkringar 1800     Försäkringar 1800 3600 5400

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

19800     Studie‐ och
    yrkesvägledning

19800 39600 59400

    APL‐handledning 9000     APL‐handledning 9000 18000 27000

    Övriga utbetalningar 12600     Övriga kostnader 12600 25200 37800

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler 7200 14400 21600

        Datorer 30600 61200 91800

        Telefon, kopiator
mm

1000 2000 3000

Summa utbetalningar 1853615 Summa kostnader 1820815 3481630 5142445

Över/underskott 48631 Vinst/förlust 81431 322862 564293
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.



Skolan är ännu inte etablerad. Målet är en etablering 2020 med befintligt tillstånd 32‐2018:918 ihop med 
den här sökta utökningen. Etableringen är planerad i fastighet i Borås kommun.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför 
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana, bowlinghall osv. I genomsnitt räknar 
vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km. Den ordinarie idrottshallen som 
kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs 
såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när 
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika 
studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa.

Naturvetenskapliga ämnen
ej aktuellt för den sökta utbildningen.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Adekvata speciallokaler för alla yrkesprogram kommer finnas. Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur 
lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även 
utrustning adekvat för utbildningen kommer köpas in. Listor finns vid efterfrågan.
För frisör kommer en salong byggas och även ett metodrum för vård kommer inredas.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

3 1.62 5 3.24 7 4.86 7 4.86

Antal elever per lärare, läsår 1 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 2 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 3 11.11111111111111
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 11.11111111111111
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

10 6.7 16 13.4 25 20.1 25 20.1
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det gäller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i programmen och de karaktärsspecifika ämnena.
Tjänster i övriga ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer finnas i



enlighet med behovet som följt av det totala elevantalet och angiven lärartäthet. Alla funktioner i
elevhälsan kommer finnas . Redogörelsen under "hela skolenheten" ovan är baserad på en hel etablering 
med ca 74 elever per årskurs där utökningen ingår.
För att förtydliga med ett exempel för utökningen när det står 3 personer på 1.62 tjänst så är det i realiteten 
t ex en person som får en utökning i % för att ha ytterligare någon kurs och ett par personer som  t ex har 
eleverna i sina karaktärsämnen mer specifikt. Det är alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med 
vilka behörigheter. Det kan alltså våra 2‐3 nya personer på nya tjänster och en del befintliga och det vi 
menar är att själva utökningen är 1,62 tjänster år 1 och det är inte säkert det är exakt 3 personer, det kan 
även vara 2‐4 om behörigheterna faller sig så. Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan, men det är ett 
antagande.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Handels‐ och administrationsprogrammet Handel och service 60

Hantverksprogrammet                                 Frisör             60

Vård‐ och omsorgsprogrammet Inriktningar saknas 60

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det arbetsplatsförlagda
lärandet: * Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Yrkesgymnasiet ansvarar både för
anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen. Inom
Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐platser, 
detta gäller även utökningar av program på befintliga orter: 1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen 
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen 3. De 
företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas för att 
stämma av intresse gällande APL. 4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde 5. 
Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda företag/företag 
som visat intresse inom respektive utbildningsområde.
Thorengruppens skolor jobbar systematiskt med kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐
samordnare som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former.
Både att se till att tillgången på APL‐platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer 
allmän nivå så att det arbetet fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När 
det gäller utökningar av program så har de befintliga skolorna redan APL‐samordnare anställda som under 
hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar arbetar med att ta fram avtal på APL‐platser på 
de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att varje skolas 
rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de 
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege 
säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de 
yrkeskategorier det finns.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare



Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär där 
exempelvis frågorna är följande: Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses ute 
på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer
information o Ja, men jag önskar mer information Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående 
handledare förstår den pedagogiska betydelsen av handledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att 
vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på APL‐platsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt 
lärande och att finnas behjälplig för yrkesläraren gällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det 
pedagogiska ansvaret o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer information
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg och 
vad dessa innebär. Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt 
aktivitet o Ja, jag/vi förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi 
önskar mer information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes 
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att 
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med 
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en handledarutbildning 
för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare. Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt 
intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit godkänd. Antingen så går företagen vår godkända 
plus skolverkets handledarintroduktion eller bara skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en 
fördjupning av egen och det är den som skolverkets beslut grundar sig på.
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett rättssäkert 
betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås på under den arbetsförlagda utbildningen.
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att eleverna 
fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär även att 
loggböckerna tar olika former beroende på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar. På
Thorengruppens intranät under fliken APL‐utveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som används 
idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök. En loggbok kan 
bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det yrkeslärarna att 
säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mellan besöken. Vi 
som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydliga förfaranden 
då rektorerna anställer nya yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som bygger på och tillåter att 
lärarna skall besöka sina elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation såväl före, under och efter 
besöket.
Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp att såväl besök sker som att relevant
innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök tillsammans med yrkeslärarna och utför
därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin
lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad som berör elevernas APL så som närvaro,
moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av moment som handledaren utför osv. Hela vår APL
pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ökar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress är 
tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression. I Progress 
kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för verksamheten som 
helhet. Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder han handledaren och 
de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet vid ett flertal tillfällen, man 
går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i sitt kontrakt. Eleven, läraren och 
handledaren diskuterar vilket innehåll som företaget kan erbjuda under den nästkommande perioden med 
vårt kontrakt som utgångspunkt. Kursmoment inom APL utgörs av kursmål inom karaktärsämnen. 
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig lärare 
som utgått från kursplanens mål och krav. Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet och fyller i 
detta i bedömningsmatrisen. Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar sina färdigheter.
Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och elev. Betyget som 
eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och
kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag. Det är alltid läraren som 
sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser samt beskrivning i utbildningskontraktet mellan 
företag, elev och skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en gemensam förståelse för vilka kursmål 
som eleven ska nå varje APL‐vecka. Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål 
som genomförs på skolan respektive på företaget inom samtliga program. 
Exempel på utbildningskontrakt är bilagt i 6.7. 

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Bifogat är ett exempel på utbildningskontrakt från Vård och omsorgsprogrammet. 

Lägg till bilaga



 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

se ev bilagor under avsnitt "skicka in".

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till revidering av 

nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.        

              

Ärendet i sin helhet 

Förslaget till reviderat gemensamt reglemente innehåller ett väsentligt tillägg. 

Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som 

stödjer visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska 

nämndens verksamhet samordnas med stadens övriga verksamheter och söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 

uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig part i 

samarbetet med övriga nämnder, föreningar, organisationer, näringsliv, andra 

myndigheter i en rad viktiga samhällsfrågor: utbildning, Boråsregionens 

kompetensförsörjning och konkurrenskraft, integration, förebygga och främja 

likvärdiga levnadsvillkor för Boråsarna, ungdomspolitik, demokrati och 

inflytande, fullföljda studier, miljö- och klimatpåverkan m.m. Detta är frågor 

som kräver bred samverkan. 

Förslaget innebär dessutom att uppdraget att följa utvecklingen inom nämndens 

ansvarsområde, besvara remisser inom detsamma, samt att tillse att 

verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter, överförs från nämndens 

reglemente till det gemensamma reglementet.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 

mandatperiod, 2019-02-01. 

2. Borås Stads författningssamling, Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
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  Sida 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 

4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
 
 

8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ålig- 
ger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 

 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 
nämndens ansvarsområde, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma 
reglementet. 

 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring, 

 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinrik- 
tad utbildning, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före- 
skrifter, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma reglementet. 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
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gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret, 

 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra 
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar. Innebörden av meningen framgår av § 1 
det gemensamma reglementet. 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade). 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för nationella 

minoritieter.        

Sammanfattning 

I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 

Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 

utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 

samiska, finska samt meänkieli. 

 

Regeringen har beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Borås är 

finskt förvaltningsområde. För perioden 2012-2032 finns en strategi för romsk 

inkludering. 

 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär programmet bland 

annat att nämnden behöver förhålla sig till flera frågor. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och unga i skolan, 

oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte. Det finns 

också särskilda rättigheter avseende modersmålsundervisning. En kommun som 

ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och skriftligt på det 

förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt ska 

kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Nämnden 

ska i samråd med respektive nationell minoritet ta fram en aktivitetsplan. 

Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 

minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som 

ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig 

allt utifrån behov. 
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Ärendet i sin helhet 

2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver 

utvecklingen framåt. I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här 

bestämmer vi över våra liv. I Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika 

möjligheter för alla människor. I programmet beskrivs hur Borås Stad ska 

medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella 

minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 

tillhörighet och identitet. 

 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 

samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 

befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 

De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig 

och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 

lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 

Stad tillhör förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för 

den sverigefinska minoriteten. 

 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att 

tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. 

 

Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att 

återuppliva ett språk som nästan ingen talar längre. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att:  

 erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken  

 erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i 

förskolan  

 lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas 

rättigheter på minoritetsspråken utöver det svenska språket  

 tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek. 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha 

kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

Detta gäller alla barn och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de 

nationella minoriteterna eller inte. 

 

Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla 

och använda sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för 

att skydda och främja minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en 

viktig del i språkrevitaliseringen. Modersmålsundervisning ska erbjudas för 

elever som begär det även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
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hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda modersmålsundervisning till 

elev som är berättigad till undervisning på något av minoritetsspråken. Det 

räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 

Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller 

inte längre krävas. Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina 

rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt 

fokus på nationella minoritetsspråk. Andra lösningar kan vara fortbildning av 

personal, kompletterande utbildningar och övriga insatser såsom till exempel 

fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt 

och skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma 

språk, och i övrigt ska kommunen sträva efter att anställa personal med 

kunskaper i språket.  

 

Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för 

romsk inkludering under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av 

minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det övergripande målet för strategin är 

att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den 

som är ickerom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera 

verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och 

trygghet, kultur och språk, samt civilsamhällets organisering. Borås Stad har 

sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 

och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk 

inkludering 2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens 

strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör 

romernas rättigheter. 

 

Med programmet som grund ska bland annat Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, i samråd med respektive nationell minoritet ta fram 

aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den 

nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål 

samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för 

dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella 

minoriteter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år. 

 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 

perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 

medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 

vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 

på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 

exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 

nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 

äldre ofta extra utsatta grupper. I Borås Stads arbete för ökad social hållbarhet 

och minskade skillnader i livsvillkor och hälsa, är de nationella gruppernas 
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rättigheter viktiga att fokusera på i alla planering och genomförande av 

kommunal verksamhet, i syfte att säkerställa att diskriminering inte 

förekommer. 
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§ 16 Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner bifogat förslag att sända ut på remiss.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut det bifogade programmet på remiss, 
med begäran om att samtliga nämnder, inkommer med synpunkter senast 31 
mars 2019.  

Tillsammans med programmet finns en förtydligande kunskapsöversikt (bilaga 
2) som är ett rent informationsmaterial, som inte är aktuellt för synpunkter.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Program för Nationella minoriteter 

2. Bilaga 2 Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                  
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Bakgrund 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap dels om hur 
man ska tolka lagen men också en bredare kompetens om de nationella 
minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika 
områden. Vilka är behoven och utmaningarna och hur löser man dessa bäst är 
andra delar som lyfts fram. Informationen i texten är hämtad från olika källor 
som t ex Regeringens skrivelse1 ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik”, 
Regeringens proposition 2 ”En stärkt minoritetspolitik”, Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametingets publikationer om bland annat äldreomsorg samt 
olika studier inom området för språkutveckling, äldreomsorg och nationella 
minoriteters behov. Vissa delar av kunskapsöversikten har skrivits av de 
nationella minoriteterna. Stycket som handlar om ungas situation utgår från 
svar på fyra olika frågeställningar som skickats ut till de nationella 
minoriteternas respektive ungdomsförbund på riksnivå. Program med 
kunskapsöversikt har också gått ut till Borås Stads nationella minoriteter för 
granskning. 
 

  

                                                      
1 Skr. 2017/18:282 
2 Prop.2017/18:199 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

1 Historik 

Gemensamt för de fem nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har 
även en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet och en vilja att 
behålla sin identitet. Människor med anknytning till de nationella minoriteterna 
har präglat det samhälle vi lever i, och deras historia och språk är därför en 
självklar del av historien om Sverige igår, idag och i framtiden. Samtliga fem 
nationella minoriteter har förföljts och utsatts på olika sätt genom historien. 
Historien är mörk med allt från rasbiologisk forskning, tvångsassimilering, 
tvångsförflyttning, tvångssterilisering till omhändertagande av barn och förbud 
att tala sitt eget språk eller följa traditioner och få fira högtider.   
 

 Romer 

Den 29 september år 1512 står följande att läsa i Stockholms Stads tänkebok: 
 
”Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades 

komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och barn med sig, och somliga hade späda 

barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par.”3 
 
Om detta verkligen var den första gången romer eller ”resanderomer” kom till 
Sverige är och förblir en gissning. Enligt forskaren Laurentius Rabenius kan det 
ha funnits resandefolk i Sverige redan under slutet av 1200-talet4. Även kring 
romers ursprung finns olika meningar och flera anser att det troligaste är att de 
härstammar från Indien men det finns även andra tolkningar. Redan under 
1500-talet var romer i hela Europa utsatta. Rasism, diskriminering och stränga 
lagar var vardag. Under kommande århundraden pendlar situationen mellan, 
vad vi idag skulle kalla för etnisk rensning, och i dess mildare form att gälla 
enbart de som gjort sig skyldiga till brott.  
1900-talets första hälft går i nationalstatens tecken med rasforskning, 
tvångssterilisering och det begynnande folkhemmet där endast den som inte 
belastade systemet var välkommen. 
Vad som genomsyrar historien och som gäller än idag är känslan av 
”Utanförskap”, att inte vara välkommen någonstans. 
 
I slutet av 1800-talet kom en ny grupp av romer mestadels från Rumänien via 
Ryssland. Denna grupp kallas för ”svenska romer”. Även de utestängda från det 
svenska samhället och tvingade till ett kringflackande liv i tält. Precis som 
resanderomer tvångssterileras och tvångsassimileras de, och deras barn 
tvångsomhändertas av den svenska staten. Det är först på 1960-talet som romer 
till sist har rätt att gå i skola och slipper att bo i tält efter många år av kamp. 
Medlemmar ur familjen Taikon är några av de personer som gått i bräschen för 
kampen om de mänskliga rättigheterna.  
 
Under den stora arbetskrafts-invandringen på 1960-70 talet kommer så den 
tredje gruppen romer till Sverige, ”finska romer”. En grupp som dessutom var 
svenska fram till och med Sverige och Finland splittrades år 1809. Som ett 

                                                      

3 Skapad 29 september 1512, SE/SSA/0091/Borgmästare och råds arkiv före 1636, volym 9, s. 
169 (Texten finns i serien Stockholms stads tryckta tänkeböcker för 1512, s. 272-273). 

 
4 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, passim. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
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försök till att rättfärdiga de ständiga bortdrivningarna av denna grupp skapas 
olika myter som t ex att ”de har resandet i blodet” eller att ”de vill vara fria från 
moralens band”5. Återigen samma behandling och bemötande från den svenska 
staten. De finska romerna skiljer sig mycket från de andra romska grupperna 
vad gäller traditioner och språk. Kvinnans klädsel som består av en svart lång 
sammetskjol och en spetsblus är något hon själv väljer om hon vill bära när hon 
är runt 17 år. 
 
Ungefär samtidigt med de finska romerna flyttar även de som kommer att kallas 
utomnordiska romer till Sverige. Det är en grupp som drabbats hårt av 
nazisternas ras- och utrotningspolitik.6 Enligt Forum för levande historia 
mördades mellan 200 000 – 500 000 romer av nazisterna under andra 
världskriget, varav det stora flertalet gasades ihjäl7. Många är de som bär på 
trauman efter vad som hänt deras familjer och vad man själv fått utstå. 
 
När kriget tar fart på Balkan under 1990-talet tvingas ännu en grupp romer fly 
och söker asyl i Sverige. ”Nyanlända romer” eller ”Balkanromer” som de också 
kallas, består i sin tur av flera grupper som t ex Arli och Gurbet. De flyr krig 
och blir relativt bra bemötta i det nya landet om man jämför med de romer som 
kommit tidigare.  
Varje romsk grupp har sina traditioner, språk och religion. Även om det finns 
likheter i språket och ord som förenar. Den historia man bär med sig påverkar 
synen man har på samhället.  
I april 1971 samlades representanter från 15 länder tillsammans med en 
delegation från Indien för att diskutera romernas framtid i det som kom att bli 
den första internationella romska kongressen. Under kongressen beslutades 
också att den 8 april ska vara romernas internationella dag.  
 

 Sverigefinnar 

Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige och man själv 
bekänner sig till gruppen. De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller 
har en mor- eller farförälder eller en förälder som är född i Finland. Det som 
förenar Sverigefinnar är framför allt språket och kulturen. Det finns ingen säker 
statistik, men man räknar med att det bor cirka 400 000-600 000 Sverigefinnar i 
Sverige. Finnar är en av de äldsta invandrargrupperna i Sverige, i modern tid. 

Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år och den handlar 
om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare. Gruppen Sverigefinnar är 
ett folk med två kulturer och två språk. Historien börjar på 1100-talet då 
Finland införlivades i konungariket Sverige. Finland var en del av Sverige fram 
tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder. Finnarna 
som flyttade till Sverige under de här hundratals åren gjorde det bland annat 
som politiska flyktingar undan det ryska styret, för att arbeta i skogen eller i 
gruvorna och som arbetskraftsinvandrare. Många bosatte sig kring Falun eller i 
Bergslagen där gruvorna fanns. Ett alldeles särskilt kapitel i både finsk och 
svensk historia är de finska krigsbarnen som kom under andra världskriget då 
cirka 80 000 finska barn skickades till Sverige för att klara sig undan 
Sovjetunionens anfall. Det var svårt för många av dessa barn då de tvingades 
skiljas från sina föräldrar under många år. Det var inte alla som ville flytta hem 

                                                      
5 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, s. 30 Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
6 Ibid 
7 www.levandehistoria.se 
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igen och tragiskt nog var det inte alla föräldrar som ville ha tillbaka sina barn. 
Runt 7000 av de barn som flyttats, stannade i Sverige för alltid. 

På 1950-talet var det fler unga kvinnor än unga män som lämnade Finland för 
att arbeta i Sverige. De finsktalande kvinnorna hade lättare för att komma in i 
det svenska samhället än de finsktalande männen då de lärde sig språket 
snabbare och fick svenska vänner. Många fler finska kvinnor gifte sig med 
svenska män, medan de finska männen oftare gifte sig med finska kvinnor. På 
1960- och 70-talet förändrades fördelningen och också allt fler män flyttade till 
Sverige. 

Det var inte alltid enkelt i Sverige då många finländare inte kom in i det svenska 
samhället och en del blev aldrig riktigt bra på svenska. Den klasskillnad som 
uppstod eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i 
Sverige kan än idag kännas som ett vemod eller en känsla av utanförskap hos 
andra och tredje generationens sverigefinnar. En rotlöshet där hemma kan vara 
i både Finland och Sverige. Men även en stolthet över det finska arvet och att 
man delar en gemensam mentalitet. En del har upplevt kränkande behandling 
på grund av sitt ursprung. Många av barnen och barnbarnen till de finska 
invandrarna har inte lärt sig finska vilket beror dels på att svenska myndigheter 
tidvis rekommenderat föräldrar att bara tala svenska med barnen, och dels på 
att en del finska föräldrar inte ville att barnen skulle genomlida samma 
utanförskap som de själva gjort. I dag ser det annorlunda ut. Finnar i Sverige 
kallas inte längre för finnar, utan för sverigefinnar vilket inte bara är en 
ordförändring. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del 
av två kulturer och två språk. Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet 
med egen flagga och egen högtidsdag som firas den 24 februari. 

 

 Tornedalingar 

Tornedaling som begrepp används för att beskriva både en kulturell och 
regional identitet. Benämningen började användas först på 1930-talet av 
svenska staten. Boende i området kallade sig själva för lantalaiset eller 
lantalainen i singular. Andra benämningar beroende på i vilken del av 
Tornedalen man är bosatt är kväner. Det pågår ett självidentifikationsarbete 
inom den icke homogena gruppen tornedalingar som detta bara är ett av flera 
exempel på8.  
 
Likt övriga nationella minoriteter finns även här olikheter inom gruppen, 
kulturellt såväl som språkligt. Tornedalen ligger beläget i området vid 
Torneälven, Muonio- och Könkämäälvarna. Det var först 1809 efter kriget 
mellan Finland och Ryssland som området delades upp i två delar och nya 
gränser drogs. Gränsen gick rakt igenom samhällen med människor som delade 
kultur, historia och språk. Efter att tidigare ha tillhört Sverige kom således den 
östra delen att först tillhöra Ryssland och därefter Finland. I praktiken innebar 
detta att månghundraåriga familjeägor plötsligt löstes upp, vilket medförde stora 
förluster för de enskilda familjerna, ekonomiska men kanske var det främst en 
identitet som gick förlorad och tvingades att omskapas. Historiskt levde man 
efter det så kallade verdisystemet, ett bilateralt system där ”lantalaiset” och 
urfolket samerna samverkade inom näringsfång och djurhållning. I takt med att 

                                                      
8 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
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de småskaliga jordbruken avvecklades på 1960-talet förändrades 
levnadsmönstret och man började istället att arbetspendla till de större orterna9. 
 
Likt flera av de andra nationella minoriteterna har även denna grupp påverkats 
av försvenskningsprocessen. Inte minst kom detta att ha effekt på språket, 
meänkieli, som är på väg att dö ut idag. Ytterligare en faktor som påverkat 
språket såväl som kulturen är den massutflyttning från området som blev 
följden av industrialisering och urbanisering där storstaden blev till norm. Det 
var främst Malmfälten, trakten kring Luleå, Stockholm och Malmö samt de 
stora industristäderna i södra Sverige man flyttade till.  
 
Förstudien ”Då var jag som en fånge.” – statens övergrepp på tornedalingar 
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet blev färdig i april förra året, 
2018. Den är ett första steg i att synliggöra den utsatthet och förnedring den 
nationella minoriteten tornedalingar har fått utstå av den svenska staten i över 
100 års tid. En systematisk förödmjukelse som bland annat bestod i 
arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, där man så sent som 1951 fortfarande 
mätte skolbarns skallar. Denna systematiska rasism har resulterat i ett 
utanförskap där man sett på sig själv som på en invandrare i sitt eget land. Som 
tur är finns det många positiva krafter, främst bland de yngre generationerna 
som inte vill ge upp sitt kulturella och språkliga arv och som kämpar för 
språkets  bevarande och den tornedalska identiteten. 
Tornedalingarnas dag firas varje år den 15 juli. 
 

 Judar10 

Mot slutet av 1600-talet kom de första judarna till Sverige. År 1685 reglerades 
för första gången i svensk lag, judarnas närvaro i landet. Under 1800-talet 
infördes reformer som medförde att judarna inlemmades i det svenska 
samhället. Under den tid som gått sedan de första judarna kom till Sverige har 
fler judar kommit hit, ofta som en följd av förföljelser mot den judiska 
befolkningen i olika delar av Europa. Mellan åren 1933 och 1941 fick ca 2000 
judar inresetillstånd till Sverige. Norska och danska judar som år 1943 lyckades 
fly till Sverige fick stanna. Under månaderna juni och juli 1945 räddades mer än 
10 000 judar till Sverige med hjälp av Röda korset. Några tusen av dessa 
stannade kvar. Efter 1945 kom sporadiskt judar till Sverige, de flesta kom som 
familjeåterförening eller för att de inte hade en adress att återvända till efter att 
ha varit i koncentrationsläger, arbetsläger eller på flykt efter andra världskrigets 
slut.  
 
Judar har en egen religion, judendomen, egen kultur, egna språk och egna 
traditioner som skiljer sig från den svenska majoritetsbefolkningens. Jiddisch, 
som varit modersmål för en majoritet av judarna i Europa och haft en stark 
ställning bland judar från Central- och Östeuropa, finns också spritt i olika delar 
av världen, inte minst i USA. Det är ett kulturarvsspråk som bär 
jiddischkulturen och dess tradition. Språket och kulturen blomstrade i Europa 
under nära två tusen år före andra världskriget. Förintelsen raderade ut det 
judiska civilsamhället, flera miljoner jiddischtalare och den kultursfär som haft 
sin hemvist i Europa. 
 

                                                      
9 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
10 Susanne Sznajderman-Rytz 
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Av tradition är den judiska minoriteten flerspråkig. Vid sidan av jiddisch och 
svenska används också hebreiska och engelska. Användningen av jiddisch har 
de senaste årtiondena minskat i omfattning men har som en del av den judiska 
kulturen på senare tid rönt förnyat intresse och bidragit till en yngre generation 
jiddischtalare. Den judiska befolkningen i Sverige har i hög grad bevarat sin 
religion, sina traditioner och sina språk. Även judar som inte anser sig leva 
ortodoxt deltar exempelvis i shabbatgudstjänster, firar judiska helgdagar och 
håller koscher dvs. respekterar judiska kostlagar. I dag lever ca 25 000 judar i 
Sverige om man inkluderar både de som har två föräldrar med judisk börd och 
de som har en mor eller en far som är av judisk börd. Majoriteten av den 
judiska befolkningen lever i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
finns även självständiga församlingar. Utöver dessa finns ett antal orter såsom 
Borås, Västerås, Helsingborg, Lund och Norrköping med mindre församlingar.  
 

 Samer 

Samerna är förutom en nationell minoritet också ett ursprungsfolk och lyder 
under FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Definitionen för att 
tillhöra ett ursprungsfolk är11: 
 

 Härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid 
tiden för erövring eller kolonisation 

 Har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska 
institutioner 

 Betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle 

 
Samerna har bott här i nästan 12 000 år, långt innan Sverige bildades och det 
landområde där samerna bor sträcker sig idag över fyra länder, Sverige, Norge, 
Finland samt Ryssland. Sápmi är ett begrepp som innefattar landet Sápmi såväl 
som folket samerna. Den svenska delen av Sápmi sträcker sig mellan Dalarna 
och den allra nordligaste delen av landet. Det samiska språket består i själva 
verket av flera varieteter som skiljer sig åt som sydsamiska, centralsamiska samt 
östsamiska. Varje varietet har i sin tur flera olika dialekter. 
 
Sametinget, som är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet, har en 
definition på vem som kan anses vara same som är kopplat till rätten till att 
rösta. För att bli upptagen i röstlängden ska man först och främst anse sig själv 
vare same. Utöver det ska man själv eller ens föräldrar/mor- farföräldrar haft 
samiska som språk i hemmet alternativt ha eller ha haft en förälder som varit 
upptagen i röstlängden. 
 
Redan under 1300-talet påbörjas koloniseringen av Sápmi när svenska kungar 
uppmuntrar till detta för att få rätt till handel med samerna. På 1600-talet trycks 
de första böckerna på sydsamiska, däribland en ABC-bok följt av Luthers lilla 
katekes några år senare. Under samma period börjar så jakten på häxor och 
trolldom. Den första samiska kvinnan blir dömd till döden. År 1673 utfärdar 
Karl XI Lappmarksplakatet för att påskynda kolonisationen och femtio år 
senare tvingas samerna att hålla sig inom sina gränser annars blir de 
tillbakaskickade. Under 1800-talet påbörjas en ännu större förnedring med 

                                                      
11 https://www.sametinget.se/1097 
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skallmätningar av samer. Man börjar också visa upp samer i olika länder på så 
kallade ”Utställningar med levande människor” eller ”Human zoo”. Dessa 
utställningar var populära under kolonialtiden i hela Europa ända fram till 1950-
talet och var både diskriminerande och rent rasistiska. I början av 1900-talet 
införs nomadskolestadgan där de ökända ”kåtaskolorna” tar form, en skolform 
som var både undermålig och diskriminerande och dessutom skedde mestadels 
helt på svenska.12 
Den 6 februari firas samernas nationaldag. 
 

 Lagstiftning 

Europarådet bildades efter andra världskriget med syftet att säkerställa 
respekten för mänskliga rättigheter. Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter13 trädde i kraft den 1 februari 1998 och i Sverige trädde 
den i kraft 1 juni 1999 samtidigt som man anslöt sig till den europeiska stadgan 
om landsdels- och minoritetsspråk14.  Konventionen syftar till att skydda 
nationella minoriteter och enskilda personer som tillhör nationella minoriteter. 
 
De nationella minoriteternas rättighet att kunna använda sitt språk är en 
väsentlig del av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. När 
Riksdagen i december 1999 fattade ett beslut om nationell minoritetspolitik 
erkändes samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som nationella 
minoriteter. Samtidigt fick även samiska med alla varieteter, finska, meänkieli, 
romani chib med alla varieteter och jiddisch status som minoritetsspråk.  
 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter15 slår fast att barn som 
tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur 
och religion. Enligt Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter16 har de nationella minoriteterna rätt till eget kulturliv, rätt 
att bekänna och utöva sin religion och att använda sitt eget språk. 
 
Den 1 januari 2010 beslutade riksdagen om lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk17  som innehåller ett grundskydd för samtliga fem minoriteter (§ 
3-5) och ett utökat skydd för sverigefinnar, tornedalingar och samer (§ 6-18).  
 
Grundskyddet i lagen omfattas av att: 
 

 Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter 

 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket 

                                                      
12 https://www.sametinget.se/1097 
13 SÖ 2000:2, ramkonventionen 
14 Minoritetsspråkskonventionen 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30 
16 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 27 
17 SFS 2009:724 
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 Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem, och så långt det är möjligt samråda med de nationella 
minoriteterna 

 
Särskilda rättigheter gäller för finsk-, samisk- och meänkieli talande inom 
respektive förvaltningsområde: 
 

 Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare 

 Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, samt att på 
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering 

 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i minoritetsspråken 

 
Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 
För att förverkliga det minoritetspolitiska målet har regeringen identifierat 
behovet av ett helhetsgrepp kring de utmaningar och möjligheter som finns 
inom området. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk18. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare lagstiftning. 
 
Förutom denna lag finns det andra lagar som fastställer de nationella 
minoriteternas rättigheter. I lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk hänvisas till språklagen19  som trädde i kraft den 1 juli 2009. I 
socialtjänstlagen 5 kap, 6 § 20 står att läsa [… kommunen ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska där detta behövs, i omvårdnaden av äldre människor]. Skollagen, 
bibliotekslagen och diskrimineringslagen är andra lagar där de nationella 
minoriteternas rättigheter tydliggörs. Att göra en förflyttning av lagtext från 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk till andra lagar som 
exempelvis socialtjänstlagen och skollagen, vilket skett i och med 
lagskärpningen, är att ses som en lagskärpning i sig.  
 

2 Nulägesbild 

 Internationella granskningar 

Den senaste rapporten om Sveriges efterlevnad av ”Ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter”, tar bland annat upp i sina rekommendationer 
att språkutbildning för personal, riktad rekrytering av personal i de nationella 
minoritetsspråken och språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken kan 
användas som kriterier i offentlig upphandling. Sverige bör även förstärka sina 

                                                      
18 SFS 2018:1367 
19 SFS 2009:600 
20Socialtjänstlagen 5 kap. 6§, 2001:453 
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insatser för att lösa bristen på lärare i minoritetsspråken samt för lärare till 
tvåspråkig undervisning21. 
 
Vidare fastslås i den senaste uppföljningen av Sveriges efterlevnad av den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, att undervisning i de 
nationella minoritetsspråken behöver förstärkas genom bland annat förstärkt 
modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning i samiska, finska och 
meänkieli, utbildning av lärare i de nationella minoritetsspråken och utökat 
undervisningsmaterial i samtliga nationella minoritetsspråk. Det är även av vikt 
att arbeta strategiskt, i samråd med representanter för nationella minoriteter,och 
vidta särskilda åtgärder för att locka studenter att studera till 
minoritetsspråklärare, att säkerställa att adekvat högre utbildning anordnas 
inom detta område så att minoritetsspråklärare ska bli ett attraktivt yrke22. 
 

 Nationella granskningar 

På nationell nivå ligger uppföljningsansvaret för kommuners och myndigheters 
arbete med nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget. Man har här identifierat tre framgångsfaktorer för ett 
framgångsrikt arbete med att skydda och främja de nationella minoriteternas 
rättigheter: 
 
 

 Det finns tydliga mål i verksamheten och en klar förankring i både den 
politiska och verksamhetsmässiga ledningen 

 Det finns fungerande samråd med de nationella minoriteterna 

 Det finns en tydligt samordnande funktion23 

 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag 

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av det svenska kulturarvet som 
genom historien och den då rådande politiken fått ta mycket stryk. 
Försvenskningsprocessen under 1800-talet fram till första hälften av 1900-talet 
där de nationella minoriteterna inte fick använda sina språk har lett fram till att 
flera av dessa språk idag är på god väg att försvinna. För att detta inte ska ske är 
språkrevitalisering av yttersta vikt.  

Språket har också en nära koppling till identitet och kultur. 
Försvenskningsprocessens konsekvenser lever vidare än idag. Många är de som 
vuxit upp och inte vågat tala sitt minoritetsspråk i offentlig miljö och/eller i sitt 
eget hem på grund av en rädsla för att bli straffad, uthängd och diskriminerad 
för den tillhörighet man har. Många är de vars föräldrar valt att inte prata sitt 
språk med barnen för att skydda dem mot utsatthet och diskriminering. 
Resanderomani som talas bland resandefolket är ett tydligt exempel på detta. 
Språket är idag så gott som utdött trots att resandefolket som grupp ännu lever 
kvar. Samma sak gäller för meänkieli och flera andra utav de nationella 

                                                      
21 Kulturdepartementet, Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter, 2016. 
22 Kulturdepartementet, Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, 2016. 
23 Sametinget, www.sametinget.se/minoritetspolitiskauppdraget. 
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minoritetsspråken. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk24 såväl 
som i språklagen25 är det allmännas ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken tydligt och väl specificerat.  

 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella 
minoriteter idag? 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Ändå 
förekommer det diskriminering av nationella minoriteter inom sjukvård, bland 
arbetsgivare, hos socialtjänsten, bostadsbolag, butiksägare, i skolan etc. Tobias 
Poggats skriver i ”Kartläggning av rasism mot samer i Sverige” 26 att rasism mot 
samer idag kan te sig på olika sätt och finnas på olika nivåer. Rasism är inte 
enbart negativ eller diskriminerande behandling utan kan lika gärna handla om 
ett indirekt exkluderande eller osynliggörande av individen på grund av 
okunskap, exempelvis inom vård och omsorg.  
 
Av lite mer än 1000 personer som svarade på enkäten som Poggats skickat ut, 
svarade 68% Ja på frågan om de någon gång blivit utsatta för rasism. Ju 
öppnare man var med sin samiska identitet desto högre grad av rasism mötte 
man. Vidare kan man utläsa i enkäten att 58% upplever att de mött rasism i 
skolan, 53% i arbetslivet, att man utsatts för olika typer av våldsbrott, olaga hot, 
skadegörelse och hets mot folkgrupp. Hela 65% av de svaranden uttryckte att 
de blivit utsatta för nedsättande behandling på sociala medier/internetforum 
och av 516 samiska ungdomar som deltagit i en enkätundersökning så svarar en 
tredjedel att de inte har fått skolundervisning i samiska språk trots att de ansökt 
om det.  
 
Två tredjedelar svarar att de inte lärt sig något om samer i skolan. En tredjedel 
svarar att de hittat fördomar om samer i sina läroböcker27. Detta menar Poggats 
är ännu en form av rasism och diskriminering.  
 
Diskrimineringsombudsmannens arbete utgår från ett individuellt såväl som ett 
strukturellt perspektiv på diskriminering. Det strukturella perspektivet visar hur 
majoritetssamhället på olika sätt systematiskt underordnar sig och skapar 
stigmatiserande föreställningar av de nationella minoriteterna. Direktivet för 
utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” definierar 
begreppet på följande sätt:  

 
”Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses[…] regler, normer, 

rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som 
utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller religiös 

tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 
oavsiktligt.”28 

 
 

                                                      
24 SFS 2018:1367 
25 SFS 2009:600 
26 Poggats Tobias,2018, Kartläggning av samer i Sverige , 
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 
27 Ibid 
28 https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-
utbildningsvasendet.pdf 
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Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för 
samiska barn och ungdomar” visar att barnen bemöts med fördomar, mobbing 
och diskriminering. En annan rapport av Diskrimineringsombudsmannen 
synliggör hur diskriminering och bristande tillgång till rättigheter som 
modersmålsundervisning är en del av den problematik som barn har 
erfarenheter av29. 
 
En ökning av antisemitistisk propaganda har skett runt om i världen, så även i 
Sverige. ECRI, Europarådets kommission mot rasism och intolerans, uppmanar 
Sverige att jobba aktivt med att stoppa antisemitismen samt att arbeta för att 
judarnas situation förbättras. EU:s Byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
visade i sin rapport på en ökning av antalet judar i Sverige som upplevt sig 
utsatta för antisemitism i olika former. Likaså upplever man en hög grad av oro 
för sin fysiska säkerhet, vilket lett fram till att man undviker judiska 
arrangemang och platser30. 
 
Enligt en rapport framtagen på regeringens uppdrag av Forum för levande 
historia har det sedan början av 2000-talet skett en kraftig ökning av rasistiska 
hemsidor på nätet31. 
 
I Skolverkets rapport från 200632 framkommer att en av orsakerna till att många 
barn inte får tillgång till modersmålsundervisning i jiddisch är nära 
sammankopplat med den hotbild som finns mot uttalat judiska inrättningar. 
Det är av rädsla för vad barnet kan råka ut för som många föräldrar väljer bort 
modersmålsundervisningen. Ytterligare en dimension av diskriminering 
kommer fram i DO-studien ”Diskriminering av nationella minoriteter inom 
utbildningsväsendet”. Där lyfts hur judars historia ofta framställs i relation till 
förföljelse och massmord och nästan aldrig i mer positiva sammanhang. 
 
Det framkommer också att judiska barn blir trakasserade i skolan och att de är 
utsatta av både elever och lärare. Föräldrar har blivit tillsagda att se till att 
barnen inte använder davidsstjärnor i skolan för att undvika trakasserier och att 
undvika att prata sitt minoritetsspråk av samma anledning.  
 
Enligt en forskningsstudie av universitetslektorn Antti Ylikiiskilä vid 
Stockholms universitet är bilden av sverigefinnar och finländare stereotyp och 
negativ i svenska läroböcker om de förekommer överhuvudtaget. I de fall de 
syns är bilden oftast föråldrad och negativ och det är vanligt att de förknippas 
med alkohol och bråk. I studien där närmare 100 grundskoleböcker i historia 
och svenska ingick användes begreppet sverigefinnar enbart i ett mindre antal 
av böckerna33. Enligt undersökningar är första generationens sverigefinnar 
underrepresenterade i yrken som kräver högre utbildning eller har krav på goda 
kunskaper i svenska. Detta gäller även de yngre generationerna av sverigefinnar, 
på grund av det sociala arv som följer med ner genom generationerna34. Det 
finns många vittnesmål om hur finnarna i Sverige som arbetsinvandrade mellan 

                                                      
29 http://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter 
30 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-
jews 
31 https://www.levandehistoria.se/material/antisemitism-och-islamofobi 
32 rapport från Skolverket (2006) De nationella minoriteternas utbildningssituation 
33 http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=113328 
34 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet, s. 9 
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1960-1980 talen utsattes för både rasism och diskriminering. Fortfarande idag 
ekar skämten om den typiska finnen med kniv och alkoholproblem35. 

FN:s Kvinnokommission som arbetar för att avskaffa diskriminering av 
kvinnor uttrycker en särskild oro över att romska och samiska kvinnor 
diskrimineras. 
 
”Den diskriminering och de strukturella hinder som antiziganismen utgör inom ett samhällsområde 

påverkar tillgången till rättigheter inom andra områden och får övergripande samhälleliga 
konsekvenser. Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar romska barns möjligheter till 
kontinuerlig skolgång, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.”36 
 
Redan 2004 framhöll den dåvarande Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering att det finns en stor okunskap om att det är staten som historiskt 
svarat för en stor del av diskrimineringen av romer37. Romers situation idag 
hänger samman med historien och för att arbetet med att förbättra 
levnadsförhållandena för romer idag ska lyckas krävs kunskap om både 
historien men också dess samband med dagens villkor för romer. Enligt 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsätter romer att utsättas för 
diskriminering och detta sker öppet och ofta i vardagssituationer som 
exempelvis när romska kvinnor ska handla mat, besöka affärer och restauranger 
eller åka buss och inte så sällan i sällskap med sina barn. Andra områden där 
diskriminering är vanlig är på bostadsmarknaden t ex i form av protestlistor av 
att romer ska flytta in eller i form av överdrivna reaktioner på störningar38. 
Skolan är också en plats där det inte är ovanligt att romska barn känner sig 
utsatta och att de har svårigheter med att klara kraven. Romska barns villkor i 
skolan bör också förstås mot bakgrund av att få skolor förmår synliggöra och 
bekräfta minoritetens kultur, historia och språk39.  
 
År 2010 visade Delegationen för romska frågor i betänkandet Romers rätt – en 
strategi för romer i Sverige 40 att romers mänskliga rättigheter kränks och att 
man lever ett utsatt liv inom en rad olika områden. Detta föranledde den 
strategi med åtgärder inom de områden man identifierade: 
 

 Utbildning 

 Arbete  

 Bostad  

 Hälsa, social omsorg och trygghet  

 Kultur och språk  

 Civilsamhällets organisering 
 

Strategi för romsk inkludering 2012-2032 ska ses som en förstärkning av 
minoritetspolitiken. För att arbetet med romsk inkludering ska ge de resultat 

                                                      
35 Finnjävlar antologi, och Joona Suni: Fördomarna mot finländare lever fortfarande kvar i 
Sverige, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/16/joona-suni-fordomarna-mot-finlandare-
lever-fortfarande-kvar-i-sverige 
36 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 60. 
37 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004), Diskriminering av romer. 
38 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 49 f. 
39 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2008), Diskriminering av nationella minoriteter 
inom utbildningsväsendet.  
40 SOU 2010:55 
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man önskar är det avgörande att själva arbetet genomsyras av romsk delaktighet 
och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Lika viktigt ansåg 
Regeringen det vara med en vitbok för att på så vis ge ett erkännande åt offren 
och deras anhöriga och att skapa förståelse för den romska minoritetens 
situation idag41. 
 
På liknande sätt har även den nationella minoriteten tornedalingar genomfört 
en förstudie inklusive en fallstudie för att synliggöra statens övergrepp på denna 
grupp som förhoppningsvis kan leda fram till ett försoningsarbete. Även här 
blir det tydligt att det finns en stor brist vad gäller läromedel för såväl 
grundskola, gymnasium och lärarutbildningar med information om Tornedalen 
och den nationella minoriteten tornedalingar med dess varieteter. Det finns 
också en intern diskriminering bland tornedalingar som är könsrelaterad och 
handlar om vem som ska lära sig att prata meänkieli. Traditionellt sett har det 
varit viktigare att pojkar fått lära sig språket än flickor. Detta hänger samman 
med att meänkieli är eller varit så starkt kopplat till områden som jakt och fiske 
som i sin tur ofta relaterats till att vara en manlig domän. 
 
Enligt hjärtläkare Leif Bergdahl som är verksam i Tornedalen diskrimineras 
både tornedalingar och samer av sjukvården. Han menar att det är ett känt 
faktum att många fysiska och psykiska sjukdomar är mer utbredda bland dessa 
grupper men trots det så görs inga speciella vård- och forskningsinsatser inom 
dessa områden42.   
 
Som vi kan se finns det många likheter mellan de nationella minoriteterna när 
man kommer till bakomliggande faktorer till diskriminering och rasism. 
Diskriminering finns på olika nivåer, individuell såväl som strukturell nivå. Man 
kan se en tydlig koppling mellan historien och den kränkande behandlingen av 
de nationella minoriteterna från staten under flera århundraden, och dagens 
situation. Barn och unga i samtliga grupper är särskilt utsatta både direkt och 
indirekt. Många utsätts för mobbing, trakasserier och hot men också indirekt 
genom att föräldern diskrimineras inom olika områden som exempelvis arbete, 
bostad eller i vardagssituationer. Barn och unga blir ytterligare utsatta genom 
den strukturella rasismen som försvårar för dem att behålla och utveckla sitt 
språk och sin kultur och i och med det även sin identitet.  
 

 Intersektionalitet 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 
perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 
medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 
vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 
på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 
exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 
nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 
äldre ofta extra utsatta grupper. 
 

                                                      
41 Se Vitboken 
https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/den-
morka-och-okanda-historien---vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900-
talet-ds-20148 
42 Intervju på SR Sisuradio, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=2054015 
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3 Samråd 

De nationella minoriteterna är på en och samma gång både rättighetsbärare och 
experter på sin situation. De bör därför höras både som brukare av kommunala 
insatser och tjänster men också som kunskapskälla för hur dessa insatser och 
tjänster kan utformas för att förbättra situationen för minoriteten och 
minoritetsspråken. Regeringen anser att minoritetspolitiken ska genomföras i 
nära dialog och samråd med de nationella minoriteterna. Samråd i dess olika 
former utgör grunden för hela minoritetsarbetet för att på så vis stärka de 
nationella minoriteternas rätt till inflytande, delaktighet och inte minst 
egenmakt. Poängen med samråd är att ge nationella minoriteter egenmakt, att 
känna att de har makt över sin situation och framtid. Det blir här extra viktigt 
att poängtera att minoritetspolitiken ska genomföras tillsammans med de 
nationella minoriteterna, inte av andra för de nationella minoriteterna. 

Att nationella minoriteter ska ha samråd på ett sätt som andra medborgare inte 
har, handlar om att de är just en minoritet. De är färre än majoriteten och 
majoriteten är ofta inte intresserad av deras frågor. Minoritetslagstiftningen 
finns till för att väga upp de nationella minoriteternas underläge och motverka 
att de blir diskriminerade. Därför ska samråden ske på lika villkor. 

Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra 
en nationell minoritet. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera 
nationella minoriteter.  

 

 Att tänka på 

Kombinationen av olika former av samråd är att föredra för att de tillsammans 
ska kunna ge en mer samlad bild. Samråd ska i detta sammanhang tolkas som 
att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. I praktiken innebär detta att samråden kan och bör se ut på olika 
sätt. Det kan handla om allt från brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda 
grupper inom minoriteterna till öppna samråd där alla är välkomna. Ett 
exempel på brukarråd kan vara föräldrar vid samråd om förskolefrågor. Ett 
öppet samråd kan vara att föredra om man önskar göra en behovsinventering 
för att ta ett exempel. 
 
Borås Stad ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och 
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta efter deras 
förutsättningar.  

 

 På vem vilar ansvaret? 

Varje berörd nämnd bör ha en pågående dialog med de nationella minoriteterna 
kring frågor som berör dem. Berörda nämnder är generellt de som arbetar med 
områden där enligt lag de nationella minoriteterna har ett grundskydd eller ett 
förstärkt skydd såsom inom utbildning, äldreomsorg och kultur. Det innebär att 
följande nämnder är direkt skyldiga att arbeta med dessa frågor: 
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, vård- och äldrenämnden, kulturnämnden, fritids- 
och folkhälsonämnden, sociala omsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden i 
egenskap av samordnande. Då varje kommun och landsting har en skyldighet 
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att arbeta med Strategin för romsk inkludering, där Borås Stad dessutom är en 
av fem utvecklingskommuner i landet, kan ytterligare nämnder och kommunala 
bolag tillkomma. För områden som rör bostad och hälsa, social omsorg och 
trygghet har även följande nämnder ett direkt ansvar att samråda med den 
romska gruppen: individ- och familjeomsorgsnämnden, sociala 
omsorgsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 
 

4 Förskola 

 Språkutveckling hos barn 

Borås Stad ska särskilt främja barn och ungas utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket. När man pratar om 
språkrevitalisering finns det ett flertal studier som visar på vikten av att barn 
tidigt får ta del av språket. Enligt Mikael Vinka, professor i samiska språk på 
Umeå universitet, är åldern mellan 3-4 år särskilt viktig43. Under denna period 
lär sig barn upp till hundra ord per dag och Vinka menar att om barnet får lära 
sig sitt modersmål vid den åldern finns det goda förutsättningar att 
modersmålet kommer att sitta. Däremot blir nästa utmaning att utveckla 
språket när barnet börjar i skolan där majoritetsspråket oftast tar över. Här blir 
det extra viktigt att få möjlighet att använda och exponeras för språket i mycket 
större utsträckning än det idag är möjligt. Språk är nära kopplat till identitet och 
tillhörighet. Genom att lära sig sitt modersmål får barnet också en stärkt 
identitet och tillhörighetskänsla. Ett exempel på hur språkrevitalisering lyckats 
finns att hämta från mohawkindianerna i Kanada. Mellan 1970-2008 ökade 
språket från 500 till 3500 talare. En av orsakerna bestod i att man använde sig 
av äldre personer tillhörande gruppen och som besatt språkkompetensen som 
ett komplement på förskolan44. 

 

 Förskola 

Ur ett revitaliseringsperspektiv är förskolan mycket viktig (se Språkrevitalisering 
en huvudfråga idag). Genom starka utbildningsmodeller kan barnen genom 
förskolan nå förstaspråkskompetens, även om språket inte är dagligt 
kommunikationsspråk i hemmet45. Detta är beroende av att personal och andra 
resurser finns. På grund av tidigare nämnda omständigheter sjunker antalet 
talare av de nationella minoritetsspråken kraftigt. Flera generationer har inte fått 
möjligheten att lära sig sitt modersmål, och har därför små möjligheter att i sin 
tur själva lära sina barn deras modersmål. Förskolan är därför central i frågan 
om revitalisering av språken. Alla föräldrar som ansöker om plats i förskolan 
ska tillfrågas om de önskar förskoleverksamhet på något av de nationella 
minoritetsspråken.  
 
När vi talar om modersmål i sammanhanget nationella minoriteter så är det inte 
det samma som hemspråk. Det innebär att barnen inte behöver ha några som 

                                                      
43 https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9  
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 
44 Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to Language 
Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
45 https://www.sametinget.se/120612 

https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9
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helst grundkunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få 
förskoleverksamhet på modersmålet.  
 

Barn med finska som modersmål har särskilda rättigheter rörande 
förskoleverksamhet i Borås Stad, då staden ingår i det finska 
förvaltningsområdet. Skollagen fastslår i 8 kapitlet 12 a§ att en kommun som 
tillhör ett förvaltningsområde ska erbjuda alla som söker förskola helt eller till 
väsentlig del på det förvaltade språket. Ändamålet med lagstiftningen är att 
samtliga förvaltningskommuner ska ha förskoleverksamhet som bedrivs helt på 
det förvaltade språket. Verksamhet som drivs till väsentlig del på språket ska 
vara ett undantag, eller ett första steg i strävan efter att kunna erbjuda 
verksamheten helt på språket46.  

Det finns olika metoder som kan användas för att erbjuda modersmålsstöd på 
de nationella minoritetsspråken i förskolan. Det viktiga är att barnen får höra 
och tala modersmålet i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Många 
kommuner har så kallade ambulerande modersmålsstödjare eller 
modersmålslärare som träffar barn med ett visst modersmål på olika förskolor 
och andra platser och ”badar barnen i språket” enligt ett visst schema. Andra 
tar hjälp av pensionärer som kommer och pratar och leker med barnen, och 
berättar historier och läser sagor för barnen på modersmålet. Det finns också 
digitala verktyg att använda, så som ljudböcker, filmer och spel. Petra Petersen, 
doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 
universitet, visar i en studie hur barn på förskola kan lära sig att använda Skype 
för att prata med andra barn på minoritetsspråk47. Dock är det inte en fullgod 
ersättning för en pedagog eller modersmålstalare, utan bör användas som ett 
komplement mellan träffarna. Det räcker alltså inte att ha böcker på 
minoritetsspråken i bokhyllan, spel i iPaden eller lappar med översättningar på 
möblerna, utan barnen behöver någon som talar modersmålet som vägleder 
och inspirerar. 

För att språket ska kunna fortsätta att utvecklas efter förskoleåldern är det 
avgörande med en smidig övergång till grundskolan utan att det blir några stopp 
eller minskningar i tillgången till språket. 

5 Ungas situation 

 Röster från några unga nationella minoriteter 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 

förutsättningar.” 48 

För att få en så bred bild som möjligt av hur situationen ser ut idag för 
nationella minoriteter, vilka utmaningar som väntar men också som ett försök 
att fånga upp goda idéer, skickades ett antal frågeställningar ut till samtliga 
ungdomsförbund på riksnivå. Nedan följer en sammanställning av de svar som 
kom in. 

                                                      
46 Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, s. 55 
47 https://www.su.se/forskning/profilområden/språk-språkinlärning/surfplattor-stärker-
förskolebarns-kommunikation-på-minoritetsspråk-1.415622 
48 SFS 2018:1367 
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Den största utmaningen man stöter på som ung och tillhörande en eller flera 
nationella minoriteter är, enligt Venla Odenbalk från Sverigefinska 
ungdomsförbundet, att vi har en generation som inte har fått lära sig finska alls 
eller inte tillräckligt trots att många önskar göra det. Hanna Aili från Met 
Nuoret som är tornedalingarnas ungdomsförbund håller med om detta. Hanna 
anser att det främst är unga vuxna som vill lära sig meänkieli men att det är en 
brist på lärare och läromedel som är akut. Men, är hon noga med att poängtera, 
det är inte bara språket som är viktigt. Man kan känna en stark 
tillhörighetskänsla till både regionen och kulturen och samtidigt en rädsla för att 
ge uttryck för detta då man upplever att bristen på språket på något vis gör att 
man inte har rätt att känna så. Språket blir bärare av identiteten. Därför är det 
viktigt att bredda arbetet så att det inte bara handlar om språket, menar Hanna 
Aili. Ett sätt att göra detta är genom teater, musik, litteratur och andra kulturella 
uttryck. Både Met Nuoret, Sáminuorra (det samiska ungdomsförbundet) och 
Sverigefinska ungdomsförbundet har dessutom tagit fram var sitt språkpaket 
som riktar sig till barnfamiljer och som kommuner har möjlighet att köpa in49.  

 

6 Äldreomsorg 

 Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig 
kompetens inom äldreomsorgen 

Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk50 har 
regeringen tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på 
samtliga minoritetsspråk, helt eller till ”väsentlig” del, om kommunen har tillgång 
till personal med sådana språkkunskaper. I samband med detta infördes också 
en bestämmelse i 5 kap. 6§ socialtjänstlagen51som säger följande: 

”Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.”52 

 

 Varierande utmaningar  

”Avgörande i all äldreomsorg är att kunna förstå den andres livsvärld”53 

                                                      
49 Meänkieli språkpaket - http://www.metnuoret.se/kielipaketti/, finskt språkpaket - 
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/, samiskt språkpaket - 
https://www.sametinget.se/111335,  
50 SFS 2018:1367 
51 2001:453 
52 Lag (2018:1369) 
53 Iréne Ericsson, lektor Institutet för gerontologi inom området demens och omsorg och vård 
vid demens. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. 

http://www.metnuoret.se/kielipaketti/
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/
https://www.sametinget.se/111335
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Förmåga till empati och intresse för människors livsberättelser är nödvändiga 
egenskaper för att kunna ge en god vård och omsorg. Ett personcentrerat 
förhållningssätt inom äldreomsorgen där personalen känner till och tänker på 
den äldres livshistoria leder i sin tur fram till ett tryggt och behagligt liv för den 
äldre. De som idag tillhör den äldre generationen är födda under första hälften 
av 1900-talet och har själva upplevt eller åtminstone levt i andra världskrigets 
skugga. Att de äldre bär på trauman som de aldrig fått möjlighet att bearbeta är 
inte ovanligt. Likaså förlorar många svenskan när de blir äldre och kan bara 
kommunicera på sitt barndomsspråk. 

Många av första generationens sverigefinnar har aldrig fått möjligheten att lära 
sig svenska, och det är ett stort problem idag och en grund till diskriminering 
och utelämnande från det svenska samhällets service och tjänster54. Den 
generationen som kom som arbetskraft är idag mer eller mindre i pensionsålder 
och uppåt. De som drabbas av demens av något slag tappar den lilla svenska 
som de har lärt sig, eller har svårt att göra sig förstådd även om de förstår det 
som kommuniceras till dem55. Att klara sig i till exempel den svenska 
sjukvården är en stor utmaning för alla som inte behärskar majoritetsspråket, 
och den tekniska utvecklingen försvårar kontakten ytterligare. Det finns en 
strukturerad problematik inom bland annat sjukvården, där det saknas 
kännedom om att finsktalande patienter har rätt till information och rätt att 
kommunicera på det språket. Det är också ett praktiskt problem, då det inte 
enbart handlar om att erbjuda rätten till vård och omsorg på finska, utan det är 
det enda språket som många ur den äldre sverigefinska befolkningen kan 
kommunicera på.  

För de romska grupperna är förtroendet mellan romer och majoritetssamhället 
ofta bristfälligt, något som kan leda till missförstånd, oro och rädsla hos de 
äldre. För många romer är det viktigt att kunna ta hand om sina äldre då detta 
är en viktig del i deras kultur. Här blir det extra viktigt att den äldre kan få 
omvårdnad i hemmet och av en annan rom, helst en anhörigvårdare. Ett sätt att 
lösa problemet skulle exempelvis kunna vara en förmedling av utbildad romsk 
vårdpersonal och att möjligheten för anhöriga att få bli anhörigvårdare stärks. 

”-Vad har du för anknytning? Jag är född i Polen, kanske din släkt känner min släkt… och 
förhoppningen tänds i hennes ögon.” 

Bland förintelsens överlevare är detta en ständigt återkommande fråga första 
gången de träffar någon56. Många är ensamma och saknar släkt eller har sin 
familj långt borta. För dem är gemenskap och firandet av barndomens 
traditioner och seder extra viktigt. Likaså kunskapen om de trauman man bär 
på. Men det är inte enbart generationen som själva upplevt Förintelsen som 
lider av trauman. Bland andra generationen, barn till Förintelsens överlevande, 
är posttraumatiska stressymptom vanliga till följd av föräldrarnas upplevelser. 
Språket är lite av en utmaning. Några har jiddisch som barndomsspråk men det 
är långt ifrån alla. Beroende på var man vuxit upp kan språket variera, polska, 
ungerska, ryska eller något annat. Det är viktigt att känna till och att här satsa på 
en flerspråkig personal. För den judiska minoriteten är maten särskilt viktig och 

                                                      
54 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet s. 15 
55 Ibid, s. 14 
56 Inger Azulay, verksamhetschef vid Neuberghska/Bambergerska vårdboendet i Göteborg. 
Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametinget. Sid.8 
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att kunna fira Sabbaten och alla judiska helger och högtider i gemenskap 
betydelsefullt. 

Maja Mella från Svenska Tornedalingars Riksförbund menar att tornedalingar är 
de som assimilerat sig mest och att meänkieli är hotat. Många av de äldre är inte 
vana att använda meänkieli i kontakten med myndigheter och andra 
samhällsfunktioner då språket varit förbjudet att tala i skolan, t.o.m. på rasterna. 
Detta har lett fram till att många äldre känner skam att tala språket utanför 
familjen57. Språket är viktigt för identiteten och självkänslan anser Maja Mella 
samtidigt har de äldre också en viktig funktion i överföring av kunskap till de 
yngre generationerna. Att bli bemött på sitt språk inom äldreomsorgen gör att 
man känner sig uppskattad och värdig58.  

Att få vistas i en miljö, det kan vara daglig verksamhet, det kan vara 
äldreboende, med föremål man känner igen, litteratur, tidningar, hantverk med 
mera som förknippas med den kultur, språk, religion man vuxit upp med är en 
trygghetsfaktor som är viktig att komma ihåg. Att lyssna på musik, se på film, 
sjunga eller äta mat som är förknippad med de traditioner och högtider man är 
van att fira, helst i gemenskap med andra, ger livsglädje och skapar 
förutsättningar för en bättre hälsa, psykisk så väl som fysisk.  

Att lyssna på den äldre och se denne som en individ är också viktigt. Det är inte 
alla som känner ett behov av att använda sitt hemspråk i kontakten med 
hemtjänst till exempel. Bara för att man tillhör en nationell minoritet betyder 
inte det per automatik att alla som tillhör samma grupp också är identiska. Men 
det är en rättighet man har och en skyldighet från myndighetens sida att erbjuda 
äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken helt eller till ”väsentlig” del, om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Det samma 
gäller även här som för förskolan att förvaltningskommuner ska ha äldreomsorg 
som bedrivs helt på det förvaltade språket. För övriga nationella 
minoritetsspråk ska viljeinriktningen alltid vara från Borås Stads sida att erbjuda 
äldreomsorg på det önskade minoritetsspråket och arbeta för att detta ska gå att 
genomföra. 

7 Utmaningar  

 Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken 

En av de större utmaningarna för en lyckad språkrevitalisering hänger ihop med 
orsaken till att de nationella minoritetsspråken är på väg att försvinna, nämligen 
att det saknas vuxna som ännu talar språken. En annan sida av myntet handlar 
om att det mycket väl kan finnas vuxna med både språk- och kulturkompetens 
men som på grund av diskriminering och utsatthet väljer att hålla den 
kunskapen dold. Ytterligare en utmaning är kopplad till 
anställningsförutsättningar där man många gånger erbjuds endast en mindre 
procent för att exempelvis ta på sig ett uppdrag som modersmålslärare, varpå 
man tvingas tacka nej för att istället arbeta med något helt annat. Utbildning av 
modersmålslärare är ännu en viktig del som behöver tas i beaktande för att 

                                                      
57 Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, 
Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Sid. 18 
58 Ibid, sid.18 
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säkerställa kvalitet och en likvärdig undervisning av modersmålen för alla barn 
och unga oavsett vart i landet man bor.  

Hur ska man då hitta personal som har kännedom om kultur och talar språket 
för att tillgodogöra det ansvar kommunerna har inom området förskola, skola 
samt äldreomsorg? 

Att fortsätta arbetet med att implementera den status de nationella 
minoritetsspråken har på en laglig grund i hela Borås Stad blir här avgörande. 
Att skapa förståelse och kunskap hos alla Borås Stads medarbetare, tjänstemän, 
chefer och politiker om att språkrevitalisering av de nationella 
minoritetsspråken skall ha prio ett. Medvetenheten om språksituationen för de 
nationella minoritetsspråken behöver öka såväl i samhället i stort som bland 
beslutsfattare. Genom att ge språken den status de har rätt till kommer 
följdeffekten bli att man även prioriterar och värdesätter språk- och 
kulturkunskap i sökandet av personal inom de olika målområdena förskola, 
skola samt äldreomsorg. Vilket i sin tur leder fram till att de personer som 
besitter dessa kunskaper äntligen kan känna den stolthet de förtjänar över sin 
identitet och sitt kulturella och språkliga arv och på så vis bli en del av 
språkrevitaliseringen. 

 

 Förslag på åtgärder 

 

 Att anställa personal med språk- och kulturkompetens inom förskola, 
skola samt äldreomsorg   

 Att erbjuda heltidsanställningar i större utsträckning 

 Att erbjuda goda arbetsvillkor 

 Att i rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet och 
kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella 
minoritetsspråk och dess kulturer 

 Att göra språkinventeringar inom Borås Stad 

 Att anställa kulturtolkar/brobyggare inom olika områden 

 Att hitta samarbetspartners över kommungränsen för att tillsammans 
hitta metoder för att lösa personalfrågan 

 Att tillhandahålla läromedel på de nationella minoritetsspråken för 
förskola/skola 

 Att utbilda och fortbilda personal inom förskola/skola/äldreomsorg i 
de nationella minoritetsspråken/kulturerna 

 Att där det för tillfället inte finns personal med språk- och 
kulturkompetens på orten eller som besitter språk- och 
kulturkompetens men saknar rätt utbildning hitta andra lösningar som 
skulle kunna vara följande: 
 

 Fjärrundervisning för elever med rätt till modersmål 59 

 Underlätta för anhöriga och närstående att söka anställning hos 
en hemtjänstutförare 

 Använda andra resurser som t ex äldre personer från respektive 
nationell minoritet på förskolorna  

                                                      
59 Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft när det gäller bestämmelser om 
fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) 
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 Bidra med kompetensutveckling/utbildning när personen har 
språkkompetensen men saknar kompetens inom yrket 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

8 Länkar 

 

För mer information  

https://www.sametinget.se 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm 

https://www.minoritet.se 

Publikationer nationella minoriteter: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-

hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html 

 

Diskriminering 

Poggats Tobias/ Vaartoe på uppdrag av Sametinget, 2018, Kartläggning av 

rasism mot samer i Sverige, https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 

Åkerfeldt Bennie, Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika 

romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen - 

Västarvet 

 

Lagar 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2018:1367): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 

Prop. 2017/18:199: https://data.riksdagen.se/fil/C88B19D1-F2BB-49F3-

A36C-270DFA623644 

Socialtjänstlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453 

 

Förskoleverksamhet 

https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 

Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/15287

91978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20mi

noriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

 

 

 

https://www.sametinget.se/
https://www.minoritet.se/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
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Äldreomsorg 

Kaplan Suzanne, 2002, Children in the Holocaust: Dealing with affects and 

memory images in trauma and generational linking, Doktorsavhandling, 

Pedagogiska institutionen – Stockholms universitet - 

https://pubs.sub.su.se/5694.pdf 

Publikationer Äldreomsorg, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/15287

91608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoritete

r%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

Språkrevitalisering 

Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to 

Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak 

https://www.sametinget.se/spraksituationen  

Language Vitality and Endangerment: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf 

Lägesrapport från Samiskt språkcentrum  De samiska språken i Sverige 2017  

https://www.sametinget.se/120612 

Minoritetsspråkstadgan: https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan 

          Utbildningsmaterial på olika nationella minoritetsspråk och dess varieteter: 

Institutet för språk och folkminnen – https://www.sprakochfolkminnen.se   

  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak
https://www.sametinget.se/spraksituationen
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf
https://www.sametinget.se/120612
https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan
http://www.sprakochfolkminnen.se/
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx 2019
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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 nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I 
Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de 
nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks 
och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, 
finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan 
skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat 
Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en 
uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell 
tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom 
status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om 
allas lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, 
att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken 
så att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk1. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

1  SFS 2018:1367
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Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella 
minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. 
Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska tillhörighet 
eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive nationell 
minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 

Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina 
rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande 
över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete.

Kärnområden 

Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. En 
nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
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kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, reli-
gion och historia 
Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare 
med mera kan vara viktiga komplement. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens 
föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har 
som finskt förvaltningsområde en utökad skyldighet att tillfråga vårdnadshavare som 
ansöker om förskoleplats för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

Utökad rätt till modersmålsundervisning 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och 
övriga insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av 
dessa språk.
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Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 

Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många 
av de som idag tillhör gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna, bär på trauman och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att 
sådana minnen åter väcks till liv när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de 
nationella minoriteternas historia är därför extra viktig hos den personal som arbetar 
med denna målgrupp. Kunskap om traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är 
också viktig. Kultur- och språkkunskap medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Borås stad ska inom sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.

Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.

Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt 
lagen för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorgplats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 
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Borås Stad bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få 
hjälp med kommunärenden på finska. Borås Stad bedriver återkommande samråd med 
den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. Syftet med 
samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog med 
Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt på finska, likaså erbjuds alla som ansöker om 
äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk 
inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter.

Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering 
i Borås Stad. 

Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell 
minoritet ta fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån 
den nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt 
beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen 
kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minori-
teter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 för elevhälsans medicinska insats.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap. 10 §, ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 

har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska Patientsäkerhetsberättelsen ha en sådan 

detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. 

Ett förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2018 för elevhälsans medicinska insats har 

upprättats.                

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse 2018 för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen                              

Samverkan 

FSG 2019-03-20 
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Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
 

Under 2018 har elevhälsans medicinska insats (EMI) jobbat med patientsäker-

het bland annat genom rapportering av avvikelser och med att utveckla säkra 

rutiner i patientarbetet, uppdatering och revidering av befintligt metodstöd. 

Samtliga avvikelser har granskats och bedömts och ingen Lex Maria anmälan 

har gjorts. Närvårdssamverkan har också aktualiserats i samband med avvikel-

ser för att utarbeta rutiner och förbättra samverkan med vårdgranne. 

Arbetet med avvikelser och riskbedömningar görs till största del genom egen-

kontroller. 

Under året har också scanningsrutin gällande journalhandlingar upprättats och 

införts som ytterligare stärker patientsäkerheten när det gäller journalhante-

ring.  

Samtal med stadsarkivet och elevhälsan i grundskoleförvaltningen gällande 

digital arkivering av EMI journal har förts för att påbörja processen med digi-

tal arkivering som ytterligare ett steg för att stärka patientsäkerheten. 

Dokument i det lokala metodstödet har reviderats och utvecklats i väntan på 

det nationella metodstödet från SKL som fortfarande inte getts ut.  

 

Under 2018 anställdes medicinskt ansvarig skolsköterska för elevhälsans me-

dicinska insats (EMI) på gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen på 40 

%. Tidigare har tjänsten köpts av grundskoleförvaltningen.  

Den skolläkare som varit anställd för 5 av 6 gymnasieskolor avslutade sin an-

ställning i juni 2018 och rekrytering av ny skolläkare har pågått under hösten. 

Ny skolläkare finns på plats från Mars 2019. 

Mål för EMI kommande år är bland annat att fortsätta med att förbättra avvi-

kelsehanteringen för att synliggöra förbättringsområden.  

Stärka rutiner och kontinuerligt uppdatera det lokala metodstödet i väntan på 

det nationella metodstödet samt utveckla systemet med egenkontroller. 
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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-

hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år.  

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 

som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksam-

hetens kvalitet. 

 

Övergripande mål  

för elevhälsans medicinska insats (EMI) under 2018 harvarit att främja ele-

vers hälsa och utveckling. Det görs genom att erbjuda och genomföra häl-

sosamtal med alla elever i gymnasieskolans år 1, samt erbjuda vaccination 

(som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet) till de elever som 

av någon anledning inte fått eller tidigare tackat nej till dessa vaccin under 

sin grundskoletid. Erbjudandet gäller elever som inte fyllt 18 år. 

EMI deltar i skolornas elevhälsoarbete där vi har den medicinska kunskap-

en. Arbetet i EMI ska främst vara av hälsofrämjande och förbyggande ka-

raktär och kunna erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet sker utifrån de 

styrdokument som reglerar verksamheten såsom EMI:s basprogram som 

kommunfullmäktige beslut om. 

 

 Mål inför nästa år 

 Fortsatt arbete med ledningssystem för egenkontroll 

 Extern kontroll av läkemedelshantering ska genomföras under 2019 

 Fortsatt arbete med lokala metodstödet för att säkra rutiner och kva-

lité. 

 Fortsatt arbete för att få en digital journalarkivering för EMI:s journa-

ler. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande 

nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit Gymnasie-och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom gymnasieskolan. 

Verksamhetschef enligt HSL 

I 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att där det bedrivs 

hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för 

verksamheten (verksamhetschef).  

I 11 kap 1§ står att ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som 

kommunfullmäktige bestämmer.  

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats på gymnasieskolan är 

varje gymnasieskolas gymnasiechef. 

Enligt 4 kap. 4§ Hälso- och sjukvårdsförordnigen (2017:80), HSF, får verk-

samhetschefen för hälso- och sjukvårdsverksamhet enbart bestämma över dia-

gnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om denne har tillräck-

lig kompetens och erfarenhet för detta.  

Enligt 4 kap. 5§ HSF kan verksamhetschefen för hälso- och 

sjukvårdsverksamhet uppdra åt annan befattningshavare med tillräcklig 

kompetens och erfarenhet att utföra enskilda ledningsuppgifter 

 

Verksamhetscheferna har uppdragit det medicinska ansvaret till medicinskt 

ledningsansvarig skolsköterska genom skriftlig överlåtelse av enskilda 

arbetsuppgifter enligt Hälso-och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap. 4§. 

Verksamhetschefen kvarhåller det samlade ledningsansvaret och denna 

överlåtelse kan återkallas helt eller delvis. 

 

Medarbetare 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska 

utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och har 

skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare 

ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom 

hälso- och sjukvården och för EMI i elevhälsan, samt de bestämmelser, 

föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att 

identifiera och rapportera avvikelser och risker. 

Gymnasiechefen har ansvar för att alla medarbetare har rätt kompetens, får 

fortbildning samt har ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av 

god kvalitet. 

Medicinskt ledningsansvar för EMI har medicinskt ledningsansvarig skolskö-

terska (MLA) enligt överlåtelse från gymnasiecheferna. I MLA-uppdraget in-

går att utveckla rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet, följa utveckling 

och lagstiftning inom verksamhetsområdet mm. 

EMI har under hösten inte haft tillgång till skolläkare på 5 av 6 gymnasiesko-

lor. Rekrytering av skolläkare har skett inför våren 2019 från bemanningsföre-

tag.  
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

Elevhälsans medicinska insats samverkar med både interna och externa aktö-

rer. 

 

 Samverkan mellan skolor när elev kommer från grundskolan i Borås 

stad till gymnasiet eller från annan kommun eller friskola eller från 

annan gymnasieskola. Informationsöverföring sker efter medgivande 

från elev och/ eller vårdnadshavare. 

 Samverkan mellan andra vårdgivare och aktörer i kommunen och reg-

ionen sker kontinuerligt för att underlätta elevens möjlighet att nå må-

len trots sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 Samverkan sker med elever och deras vårdnadshavare.   

 Samverkan mellan professionerna i skolans elevhälsoteam (EHT).  

 Samverkan med Grundskoleförvaltningens MLA 

 Samverkan mellan övriga MLA i Must området, regelbundna nät-

verksträffar. 

 Regelbundna yrkesnätverksträffar för EMI i Gymnasie-och vuxenut-

bildningsförvaltningen enskilt och/ eller tillsammans med grundskole-

förvaltningens EMI, 1 gång i månaden för fortbildning och informat-

ion. 

 Medicintekniskutrustning skickas på extern kvalitetskontroll en gång 

per år. 

 Journaler hanteras enlig dokumenthanteringsplanen som upprättats i 

förvaltningen/ kommunen. 

 

 MLA har i samarbete med och i möten samverkat med Boda flyktingenhet för 

att förbättra rutiner gällande nyanländas hälsokontroll och vaccinationsstatus 

så att inget missas. 

Samverkan mellan BUP, VUP, olika vårdcentraler och andra vårdenheter i och 

utanför regionen sker kontinuerligt. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

EMI strävar efter att så långt det går samarbeta med vårdnadshavare kring ele-

vers hälsa och välmående utifrån ålder och mognad. Man bjuder in vårdnads-

havare till samtal när behov uppstår och ger också vårdnadshavare möjlighet 

att kontakta EMI när man känner behov av det. Det kan ske via telefon, mejl 

eller besök. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för alla 
anställda. Varje enskild skolsköterska är skyldig att rapportera avvikelser till 

MLA som bedömer dessa och rapporterar till verksamhetscheferna och i de 

fall det bedöms nödvändigt görs Lex Maria anmälan. 

Avvikelser gås igenom på yrkesnätverk 2 gång per läsår för att förbättra pati-

entsäkerheten genom ökad kunskap och för att förbättra ledningssystem och 

metodstöd. 

Revideringar i metodstöd och ledningssystem sker kontinuerligt och kommu-

niceras på yrkesnätverk för skolsköterskor 1 gång per månad. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till MLA under 2018. 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Temperatur i medicinskt 

kylskåp. Lägsta och högsta 

under dygnet. 

Kollas varje 

arbetsdags 

morgon. 

Manuell kontroll och regi-

strering på varje skola av 

skolsköterska. 

Blodtrycksmanschett 1 gång/ år. Manuell registrering och 

kontroll av varje enskild 

skolsköterska. 

Testapparat för hörsel, 

audiometer. 

1 gånger/ år 

efter läsårsslut. 

Skickas till företaget Ento-

med för kalibrering varje 

läsårs slut.  

Avvikelser Fortlöpande Avvikelsehanteringssystemet 

Basapotek Vid läsårets 

slut samt kon-

tinuerligt un-

der året. 

Varje enskild skolsköterska 

ansvarar för att endast till-

handahålla det som ska fin-

nas i basapoteksvaror. 

Loggranskning i Datajour-

nalsystemet ProReNata 

(PRN) 

1 gång/mån. MLA  

Journalsystemet PRN 

Dokumentationsgranskning 1g/år MLA  

Journalsystemet PRN 

Medicinteknisk utrustning på 

skolsköterskemottagningarna 

1g/år MLA och varje enskild skol-

sköterska 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 

verksamhetschefer till MLA för EMI har utförts. 

 Fortlöpande information till verksamhetschefer avseende vilka krav 

som ställs på vårdgivare, verksamhetschef samt verksamhet där hälso- 

och sjukvårdsverksamhet bedrivs. 

 Återgivning till verksamhetens personal rörande framkomna brister 

och avvikelser. 

 Utbildningsinsatser har genomförts både på grupp-och individnivå. 

Som exempel kan nämnas kompetensutveckling till 

skolsköterskegruppen på yrkesnätverk där ämnen som Våld mot barn, 

GDPR, skannings rutin, läkemedelsbeställning via apoteket.se tagits 

upp. Studiebesök har gjorts på Ögonmottagningen SÄS och BUP 

Elinsdal där även Ungas psykiska hälsa närvarade.  

 Dokumentationen för elever med skydd har säkerställts ytterligare. 

 Inventering av skolsköterskemottagningarna har genomförts avseende 

medicinsk utrustning. 

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Bedömning sker fortlöpande om det föreligger risk för att händelser skulle 

kunna inträffa vilka kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Händelser som inträffat i närvårdssamverkan och individärenden har utretts och 

avslutats. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

 Fortlöpande egenkontroll bestående av logg granskning och journalfö-

ring i form av dokumentationsgranskning. Granskningen har hittills 

inte föranlett några åtgärder. 

 Kontinuerligt arbete bedrivs för att säkerställa informationssäkerhet-

en.  

 Egenkontroll för att säkerställa att endast behöriga användare har till-

gång till ProReNata genom att ta bort/inaktivera tidigare användare 

som inte längre är behöriga till systemet. 

 Riskanalys av hantering av EMI:s journal för elever med skyddad 

identitet gällande journalöverföring från en kommun till annan kom-



 
 

  

 

 

   

 
 

9 

mun. Arbetet med att hitta ett säkert sätt för hanteringen fortsätter men 

är sannolikt ett nationellt problem att lösa. 

 Blanketter och andra dokument såsom underlag för hälsosamtal m.fl. 

har GDPR säkrats. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

 

Mål 

Genomförandet av 

egenkontroll av skol-

sköterskemottagning-

ar gällande medi-

cinskteknisk utrust-

ning: Medicinskt kyl-

skåp 

 

Strategi/er 

Skolskö-

terska på 

varje mot-

tagning kon-

trollerar att 

kylskåpet 

håller den 

temperatur 

som krävs 

vid förvaring 

av vaccin. 

 

Åtgärd 

Kontroller 

ska ske 

varje ar-

betsdags 

morgon 

innan arbe-

tet börjar. 

Kontrollen 

dokument-

eras vid 

varje till-

fälle på 

särskild 

blankett 

med högsta 

och lägsta 

temperatur 

över dyg-

net. 

Resultat 

Genom-

fört 

Analys 

Fortlö-

pande 

arbete 

Mål 

Genomförandet av 

egenkontroll av hante-

ringen av läkemedel 

 

Strategi/er 

MLA plane-

rar och för-

bereder ex-

tern kvali-

tetskontroll 

 

 

Åtgärd 

Ingen åt-

gärd ut-

förd. 

Resultat 

Kommer 

att ge-

nomföras 

under 

2019 

Analys 

Inte blivit 

åtgärdat 

på grund 

av byten 

av MLA 

under 

2018 
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Mål 

Framtagandet av plan 

för att anpassa och 

implementera rutiner-

na i det Nationella 

metodstödet för elev-

hälsans medicinska 

insats ska utformas. 

 

 

Strategi/er 

MLA-EMI 

leder arbetet. 

 

 

Åtgärd 

Nationella 

metodstö-

det har 

ännu inte 

kommit ut 

och därför 

sker ett 

fortsatt 

arbete med 

revidering 

av det lo-

kala me-

todstödet. 

Resultat 

Påbörjad 

inte full-

följd. 

Analys 

Fortlö-

pande 

arbete. 

 

Avvikelser 

Det har kommit in 5 avvikelser från EMI i gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen. 

 MLA för EMI har tagit emot, bedömt och genomfört eventuell 

utredning av avvikelser vid verksamheten. 

 MLA för EMI har ansvarat för att informera verksamhetens 
personal om inträffade avvikelser. 
 

Fyra av avvikelserna som inkommit under 2018 har gällt brister av hälsoun-

dersökningar och vaccinationsplaneringar på nyanlända elever där man från 

EMI:s sida haft information att dessa skulle utföras av Boda flyktingmottag-

ning.  Efter avvikelse till närvårdssamverkan tillkom ett möte mellan Boda 

flyktingmottagning, MLA i Södra Älvsborg, skolläkare och chef i primärvår-

den. Information gavs om gällande riktlinjer för vilket ansvar som ligger på 

Boda flyktingmottagning och vad som ligger på EMI:s. 

Alla skolsköterskor är informerade och även skriftlig information finns till-

gängligt i det lokala metodstödet för EMI.   

Förbättringsarbete har gjorts genom revidering av metodbok i avseende vacci-

nation och egenkontroll. 

En avvikelse har gällt journaldokument på en gymnasieelev som lämnats ut av 

skolsköterska i grundskoleförvaltningen. Ärendet lämnades över till grundsko-

leförvaltningens MLA för utredning. 

 

 

Klagomål och synpunkter 

Det har inte inkommit några klagomål och synpunkter via synpunktshantering 

för Borås Stad. 

 

Händelser och vårdskador 

 

Analyser är gjorda och åtgärdade samt gåtts igenom med skolsköterskorna. 
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Riskanalys 

 

EMI har ett system för avvikelser som är känd av medarbetarna ute i verk-

samheterna. Varje skolsköterska har rapporteringsskyldighet av händelser som 

har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och omhänderta-

gande. Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för 

de anställda. 

Fortsatt nära samarbete med Boda Flyktingenhet för att tillgodose hälsounder-

sökningar till elever. 

Fortsatt arbete på yrkesnätverk beträffande rutiner och arbets- och förhåll-

ningssätt. 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Mål 1 

Genomförandet av egen-

kontroll av hanteringen av 

läkemedel 

 

 

Strategi/er 

MLA planerar och förbereder 

extern kvalitetskontroll 

 

 

Åtgärd 

Under våren 

2019 ut-

veckla rutin 

av egenkon-

troll av han-

tering av 

läkemedel 

Mål 2 

Genomförandet av egen-

kontroll av skolsköterske-

mottagningar gällande 

medicinteknisk utrustning. 

Strategi/er 

MLA och varje enskild skolskö-

terska 

 

Åtgärd 

Ska genom-

föras under 

2019 

Mål 3 

Introducera statistikverk-

tyg i PRN journalhante-

ringssystem för att kunna 

ta ut statistik från hälso-

samtal med elever på skol-

nivå för att kunna rikta 

hälsofrämjande och före-

byggande insatser på 

gruppnivå. 

Strategi/er 

Systemansvarig för PRN visar 

verktyget på ett YN  

Åtgärd 

Ska vara 

genomfört 

under 2019 

Mål 4 

Genomföra digital arkive-

ring av EMI:s journaler i 

PRN på elever som avslu-

tat sina gymnasiala studier. 

Strategi/er 

Arbetsgrupp från stadsarkivet, 

gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen och grundskoleför-

valtningen deltar i arbetet 

Åtgärd 

Ska vara 

påbörjat 

våren 2019. 

Mål 5 

Revider dokumenthante-

Strategi/ er 

MLA lämnar förslag om ändring 

Åtgärd 

Ska vara 
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ringsplanen gällande scan-

ningsrutin 

till gymnasie- och vuxenutbild-

ningsnämnden som beslutar i 

ärendet. 

gjort våren 

2019 

Mål 6 

Fortsatt revidering av lo-

kala metodstödet 

Strategi/ er 

MLA samverkar med grundsko-

leförvaltningens MLA och skol-

läkare.  

Åtgärd 

Sker fortlö-

pande under 

2019 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00263 1.1.3.0 
 

  

 

Representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden till YH-utbildningarnas 

ledningsgrupper 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att 

vara nämndens representanter i ledningsgrupper för Borås Yrkeshögskolas 

utbildningar:  

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Automationsingenjör.  

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Systemutvecklare.NET. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Digital Art Director och Copywriter. 

 

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda”.         

Beslutet expedieras till 

1. Vuxenutbildningen Yrkeshögskolan 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2019-02-06—2019-03-12 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2019-02-06—2019-03-12.    

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(3) 

Datum 
2019-03-13 

 
Sammanträde: 2019-03-26 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-03-20  

2019-03-07 11297 

 

IN Skolinspektionen 8. Uppföljningsbeslut av 

kvalitetsgranskning av flexibilitet och 

individanpassning inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå i 

Borås kommun dnr 400-2017:10217 

2018-00103 

2019-01-30 11294 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan och 

beviljas statsbidrag eller särskilda medel 

- SystemutvecklaredotNET 2019 

2018-00209 

2019-01-30 11293 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan och 

beviljas statsbidrag eller särskilda medel 

- Stödpedagog 2019 

2018-00208 

2019-01-30 11292 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut om avslag att ingå i 

yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag 

eller särskilda medel - Ledare inom 

bygg och anläggning 2019 

2018-00207 

2019-01-30 11291 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan och 

beviljas statsbidrag eller särskilda medel 

- Digital Art Director och Copywriter 

2019 

2018-00206 



 
Datum 

2019-03-13 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-01-30 11290 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan och 

beviljas statsbidrag eller särskilda medel 

- Automationsingenjör 2019 

2018-00205 

2019-03-04 11288 

 

IN Miljöförvaltningen Rapport - Tillsyn av gymnasieskolor 

med fokus på städning 2018 

2019-00077 

2019-02-28 11261 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-

21  § 37 Svar på motion av Ida 

Legnemark (V) Arbetsterapeuter i 

skolan. 

2018-00048 

2019-02-28 11258 

 

IN Kommunfullmäktige 3. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-

21  § 36 Svar på motion av Patric 

Silfverklinga (SD) och  Björn 

Qvarnström  (SD) En mätt elev är en 

produktiv elev! 

2017-00179 

2019-02-28 11257 

 

IN Skolverket Beslut statsbidrag för 

Introduktionsprogram 2019 

2019-00013 

2019-02-19 11212 

 

IN Revisionskontoret Revisionsrapport - Styrning och 

uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola, vård och omsorg 

2019-00064 

2019-02-01 11201 

 

UPPR  Rapport - Unga i det kommunala 

aktivitetsansvaret En kartläggning av 

ungdomar (16-19 år) som inte går i 

skolan 

2019-00062 



 
Datum 

2019-03-13 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-02-08 11200 

 

IN Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande från 

Arbetsmiljöverket för ärende 

2018/046099 - Resultat av inspektion 

Vuxenutbildningen samt svar på 

Arbetsmiljöverkets 

inspektionsmeddelande 

2018-00200 

2019-02-12 11184 

 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige - Borås Stads 

Budget 2019 

2018-00111 

2019-02-11 11178 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 

35 - Lupp 2017  Kommunstyrelsens 

åtgärdsplan 

2018-00154 

2019-02-11 11177 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 

28 - LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder 

2018-00154 

2019-01-29 11171 

 

IN Arbetsmiljöverket Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket - 

Vuxenutbildningen SFI dnr 2018046099 

2018-00200 

2019-02-05 11154 

 

IN Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Diarium 

2. Uppföljning av Överenskommelsen i 

Borås samt sammanställning av 

remissvar 

2018-00187 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser från 2019-03-04 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-03-04.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-03-13 

 
Sammanträde: 2019-03-26 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-03-04 11289 

 

UT Skolinspektionen 7. Expedierad skrivelse till 

Skolinspektionen efter granskning av 

flexibilitet och individanpassning inom 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå 

2018-00103 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 26 mars 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 12-15.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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