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Nämndbudget 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

Nämndbudget 2023 och översänder detsamma till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda lämplig strategi 

för att möta den ökade lokalkostnaden som blir när utbyggnaden av 

gymnasieskolan är klar. Strategin ska ta sin utgångspunkt i att nämndens 

kärnuppdrag ska upprätthållas på en fortsatt god nivå. 

Ärendet i sin helhet 

I Nämndbudget 2023 beskriver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hur 
arbetet under budgetår 2023 ska prioriteras för att fortsätta upprätthålla en god 
måluppfyllelse och ge eleverna rätt till lika möjligheter att lyckas i skolan.  

Nämnden står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar 
goda resultat. Detta återspeglas exempelvis av Öppna jämförelser, där bilden 
stärks av att gymnasieskolan är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse i landet. 
Budget 2023 innebär följande för nämndens ekonomiska ramar: 

 Antal elever inom gymnasieskolan förväntas öka med 2,3 procent. 

Dessa volymförändringar kompenseras med 10,6 mnkr i vårens 

ekonomiska ramar. Kommunfullmäktige har beslutat att den tidigare 

minskningen av volymförändringen på 25% tas bort tillsvidare, vilket 

innebär att nämnden kompenseras fullt ut för volymförändring i 

ungdomskullarna till gymnasieskolan. 

 Ett förhöjt personalomkostnadspålägg kompenseras med 16,7 mnkr.  

 Med anledning av att vissa centrala kostnader inklusive 

distributionscentralen inte kommer att fördelas ut från och med 2023 

minskas nämndens kommunbidrag med 0,8 mnkr.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 1 % av tilldelad ram avsättas till i en 
central buffert för oförutsedda händelser, vilket innebär ca 6,5 mnkr. 

Sammantaget blir nämndens kommunbidrag 665,1 mnkr för budgetår 2023. 

Investeringar 

Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsmedel hos 

Lokalförsörjningsnämnden för utbyggnad av Bäckängsgymnasiet och Sven 

Eriksonsgymnasiet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äskar 
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investeringsmedel för att kunna införskaffa inventarier i samband med 

lokalutökningarna på 0,5 mnkr 2023 och kommer äska ytterligare medel när 

lokalerna är helt färdigställda.  

 

Beslutsunderlag 

1. Nämndbudget 2023, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Protokoll Extra LSG Sven Eriksonsgymnasiet 

3. Protokoll LSG Almåsgymnasiet 

4. Protokoll LSG Bäckängsgymnasiet 

5. Protokoll LSG Vuxenutbildningen 

6. Protokoll Extra LSG Bergslenagymnasiet 

7. Protokoll Extra LSG Viskastrandsgymnasiet 

 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under budgetår 2023 att fortsätta arbetet med att 
upprätthålla en god måluppfyllelse och ge eleverna rätt till lika möjligheter att lyckas i skolan. Nämnden 
står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar goda resultat. Detta återspeglas 
exempelvis av Öppna jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan är bland de 25 % bästa i 
måluppfyllelse i landet. 

Nämndens utvecklingsarbete bygger på den nyligen reviderade utvecklingsplanen Bildningsstaden 3.0 
och ett fokus på de utmaningar som kommer av det ökande elevunderlaget. En väl uppbyggd 
programstruktur för gymnasieskolan samt en väl dimensionerad vuxenutbildning är också centrala 
frågor för nämndens arbete under budgetåret. 

Trots de stora utmaningar som Covid-19-pandemin medfört har måluppfyllelsen för eleverna 
bibehållits på en hög nivå. Gymnasieskolan som helhet hade en examensandel på 92 %, jämfört med 
91,8% föregående år. Förändringen är marginellt bättre, vilket är positivt med hänsyn till 
omständigheterna. De viktigaste förklaringarna är elevernas förmåga att anpassa sig till situationen och 
alla medarbetares stora engagemang i att möta och hantera alla utmaningar som uppstått. Förutom den 
pedagogiska utveckling som skett har pandemin även lett till ett stort utvecklingskliv inom 
digitaliseringen, vilket är angeläget att bygga vidare på. Det är tydligt att effekterna av pandemin 
kommer påverka alla skolor också under budgetår 2023. 

Utifrån nuläge och de utmaningar som nämnden står inför kommer följande områden vara särskilt 
prioriterade: 

• Det statliga dimensioneringsuppdraget 
• Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogrammen, ämnesbetygsreformen och 

implementeringen av Bildningsstaden 3.0 
• Kommande förändringar i vissa gymnasieprogram 
• Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola 
• Hantera Vuxenutbildningen som ”växer och minskar samtidigt”, framförallt genom den 

ekonomiska styrningen 
• Stärka styrningen och stödet i förvaltningens arbete inom Socialt hållbart Borås 

- KAA-enhetens utveckling, aktiviteter i områdesutveckling Norrby samt språkutveckling 
• Tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning och stödja förvaltningens arbete med 

utvecklingsområdena och verksamhetsplanen. 
• Kompetensförsörjning 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Utbildningsskulden och elevernas mående 
Pandemin har haft en stor påverkan på såväl utbildningsverksamheten som elevernas mående och 
bedömningen är att detta kommer påverka även kommande år. Skolans kompensatoriska uppdrag att 
säkra att alla elever får lika möjligheter att lyckas i skolan är viktigt och att tillse de elever som har 
särskilda behov får adekvat stöd. 

En växande gymnasieskola kräver lokaler och organisation som möter behovet 
Befolkningsunderlaget visar en ökande efterfrågan på gymnasieskola. Ett prioriterat utvecklingsområde 
är lokalutökningar under Lokalförsörjningsnämndens ledning och att skapa en organisation som möter 
behovet. 
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Kompetensförsörjningsutmaningen 
Nämnden konstaterar att andelen behöriga lärare är mycket hög i samtliga verksamheter. I ljuset av 
pensionsavgångar och byggandet av en organisation som möter framtida behov kommer 
kompetensutmaningen vara viktig att hantera proaktivt. Ett utvecklingsarbete i samverkan med fackliga 
organisationer pågår, bland annat inom ramen för HÖK21. 

Nämnden har beslutat om ett professionsprogram "Akademisk utveckling" som möjliggör för ett urval 
av lärare att kombinera sitt arbete med studier på forskarnivå. Professionsprogrammet är att betrakta 
som en investering ur ett arbetsgivarperspektiv. Nämndens målsättning är att denna satsning ska bidra 
till ambitionen om att förbli en attraktiv arbetsgivare och att fler lärare ska välja att stanna kvar och 
utveckla sig i yrket. 

Attraktionen till samtliga gymnasieprogram och bilden av skolan 
Målsättningen är att alla program på gymnasiet ska fyllas av elever och att elevernas måluppfyllelse ska 
hållas på en fortsatt hög nivå. 

Ekonomin, med risker i köpta-sålda platser och staten som är en osäker finansiär 
Pandemin och ukrainakrisen har haft stor påverkan på hela verksamheten. Förändringar i köpta-sålda 
platser påverkar också den egna gymnasieskolans ekonomi. Det är viktigt att det finns en buffert och 
ackumulerat resultat som nämnden kan ansöka om för att hantera förändringar som är svåra att 
prognosticera. Därutöver konstaterar nämnden att statsbidrag tenderar att vara osäkra intäkter, 
eftersom de kan avvecklas med kort framförhållning. Det är viktigt med god ekonomisk styrning för att 
undvika att ordinarie verksamhet finansieras av tillfälliga medel. 

Digitalisering i skolan 
Pandemin har inneburit att skolan tagit ett stort kliv framåt i digitalisering. Nämnden är angelägen att 
detta omhändertas och vidareutvecklas i verksamheterna. 

Ukrainakrisen 
Sedan i februari 2022 har situationen i Europa varit orolig utifrån Rysslands invasion av Ukraina. För 
första gången sedan andra världskriget har EU aktiverat massflyktsdirektivet och människor som flyr 
från Ukraina till Sverige får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och räknas enligt skollagen som 
bosatta i Sverige. Flyktingar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd likställs med asylsökande. Det 
innebär att de har rätt till utbildning som påbörjas innan de fyllt 18 år. Flyktingar som har fyllt 18 har en 
begränsad rätt till utbildning. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina som är över 18 år kommer istället att erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska 
från dag ett”. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag ett” till studieförbund och 
folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska 
samhället i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. 

För ungdomar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som kommer till Borås finns två möjliga 
utbildningsvägar: språkintroduktion eller International Baccalaureate. 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att möjliggöra erbjudandet för flyktingar som önskar läsa 
språkintroduktion. För antagning till International Baccalaureate krävs att eleverna genomför ett 
godkänt antagningsprov i engelska och matematik. 

Det är i nuläget svårt att prognostisera hur många flyktingar som kan tänkas komma från Ukraina och 
som önskar läsa något av de två möjliga alternativen. Det verkar vara möjligt för eleverna att på distans 
följa undervisningen i Ukraina via distansstudier. I de fall elever läser utifrån det ukrainska skolsystemet 
är studier inom det svenska skolsystemet inte aktuellt. Förvaltningen följer situationen noggrant och har 
en beredskap. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att förhålla 
sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna. 

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska bidra 
till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att besluten blir 
riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta till vara sin rätt. 
Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att undvika att ärenden 
prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig 
hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 

Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Från den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Sedan Sverige ratificerade konventionen 1990 
har svensk lagstiftning anpassats utifrån tolkningar av artiklarna, däribland Skollagen. Det pågår också 
en utredning som heter Barnkonventionsutredningen. Den ska kartlägga hur svensk lagstiftning och 
praxis överensstämmer med barnkonventionen och ska redovisa sitt arbete senast den 15 november 
2020. 

Borås Stad har tagit fram verktyg för att genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut i frågor som 
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direkt eller indirekt har en påverkan för barn. Hur omfattande Barnkonsekvensanalysen blir beror på 
frågans komplexitet, en Barnkonsekvensanalys bör genomföras vid omfattande beslut som rör barn på 
exempelvis nämndnivå. 

Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till exempel 
förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar och andra 
föreskrifter, är bindande och ska följas. De tre huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 

Föreskrifter 

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor. 

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller 
kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål 
och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter används tre 
läroplaner med tillhörande kursplaner: 

• Läroplan för gymnasieskolan, Gy11 
• Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 
• Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser som sitt uppdrag att göra det möjligt för alla elever att 
lyckas och därigenom skapa motivation och lust att lära. Borås Stad ska ge alla elever och studerande 
förutsättningar att nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara. 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i de 
av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente anges 
nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. Nämnden ansvarar, med undantag 
för de uppgifter som åligger Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen 
inom sitt verksamhetsområde. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. I den mån gällande författningar 
eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden särskilt att: 

• svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och verka 
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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 yrkesinriktad 
utbildning 

• 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 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med andra 
kommunala aktörer utöva ansvaret 

  

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett gemensamt reglemente för alla nämnder, vilket för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet innebär att: 

• genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och förverkliga och förankra 
Visionen om framtidens Borås där en helhetssyn och nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska prägla verksamheten. 

• ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor 
och bättre hälsa för våra invånare 

• upprätthålla en tydlig och ändamålsenlig organisation som kan bedriva ett så rationellt arbete 
som möjligt. 

• vara personuppgiftsansvarig inom ansvarsområdet 
• samråda när verksamheten och ärenden berör andra nämnder. Samråd ska även ske med 

externa organisationer när dessa är särskilt berörda med utgångspunkten att skapa mesta möjliga 
nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 

• genom delegation själv eller genom ombud föra talan i rättsmål (utom vid fall rörande fel och 
försummelse vid myndighetsutövning) och hantera statsbidrag inom nämndens område. 

Budget 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för nämndernas 
arbete. Särskilda uppdrag kan också ges till nämnderna i samband med budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att främja elevernas måluppfyllelse och uppnå en så hög kvalitet i verksamheten som möjligt. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Arbetet med att genomföra grunduppdraget kan delas upp i tre delar: Lärandeuppdraget, 
elevhälsouppdraget och organisatoriska förutsättningar. Förvaltningen har i sin nulägesanalys 
identifierat några frågor som är viktiga för måluppfyllelsen och som verksamheten kommer att fokusera 
på 2023: 

• Lärandeuppdraget 

Viktiga prioriteringar är Närvarofrämjande arbete på evidensbaserad grund, 
kompetensutvecklingsinsatser för att förstärka analysförmågan i verksamheten och arbetet med  att 
förhindra avbrott. 

• Elevhälsouppdraget 

Fokus under 2023 innefattar bland annat stärkt närvårdssamverkan och ledningssystem för EPI 
(elevhälsans psykologiska insats) och EMI (elevhälsans medicinska insats). 
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• Organisatoriska förutsättningar 

Gymnasiesärskolan ska ha gemensam organisation och arbetet med att utveckla den gemensamma 
organisationen är ett viktigt utvecklingsområde som fortsätter 2023. Ett annat viktigt uppdrag är att ta 
fram en långsiktig plan för antagningsorganisationen utifrån perspektiven; programstruktur, lokaler, 
bemanning, arbetsmiljö. 

Några frågor som påverkar nämndens prioriteringar av ekonomiska resurser är situationen efter 
pandemin, kommunala aktivitetsansvaret och programutbud för en attraktiv gymnasieskola. 

Arbetet med den så kallade utbildningsskulden för att upprätthålla en god måluppfyllelse för våra elever 
har präglat de senaste åren. Även om pandemin klingat av i samhället och vaccinationen hindrar 
ytterligare utveckling av smittspridning kommer konsekvenserna bli mer långvariga än vad som 
överblickas under innevarande år. Det kommer driva kostnader att hålla elevernas måluppfyllelse på en 
fortsatt god nivå och att kunna garantera alla elever likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Därutöver 
har verksamheternas kvalitets- och utvecklingsinsatser av nödvändighet bedrivits på en lägre nivå under 
pandemin. Att åter få fart på inbromsade insatser och med kraft starta upp ett framåtriktat kvalitets- 
och utvecklingsarbete kommer kräva resurser. Detta gäller särskilt arbetet med att implementera den 
nyligen reviderade utvecklingsplanen Bildningsstaden och arbetet med professionsutveckling genom 
akademiska studier/forskning. 

Nämndens framgångsrika arbete med ungdomarna i Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär 
färre avbrott och fler anpassade platser i skolan för de som motiveras till studier, många gånger dyrare 
platser i IM-organisationen och externt köpta platser. Utifrån uppdraget som välfärdsleverantör och 
utifrån samhällsperspektivet är ett framgångsrikt arbete med KAA fortsatt viktigt för hela staden. 

Beslutet om att upprätthålla ett brett programerbjudande som fattades i samband med budget 2012 är 
strategiskt betydelsefullt för gymnasieskolan. Samtidigt som det är av största vikt att attrahera 
ungdomarna till alla våra egna gymnasieskolor och erbjuda ett brett utbud, ser vi att den ekonomiska 
effektiviteten minskar när vi har fler och fler klasser med relativt liten storlek. Det finns även en oro att 
elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan kan äventyras på grund av denna situation. Därför är det 
viktigt att budget får ligga stabilt över tid, för att undvika en ryckighet i de ekonomiska 
förutsättningarna. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet med jämställdhet har som syfte att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund. 
Det innebär att alla har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelas resurserna likvärdigt. Kostnaden för varje 
elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. Gymnasieskolan har en ny 
resursfördelning som utgår från en programpeng som är viktad med hjälp av riksprislistan. Någon 
socioekonomisk resursfördelningsgrund baserad på kön används inte, däremot finns särskild 
resurstilldelning till eleverna inom Introduktionsprogrammen och för den särskilda verksamheten som 
är anpassad för elever med diagnos inom autismspektrat (ASD), som är organiserad i verksamheten 
Torget. I samband med budget 2021 implementerades en ny resursfördelningsmodell även för 
gymnasiesärskolan som bygger på individens behov som kartläggs utifrån psykologiska, medicinska, 
sociala och pedagogiska grunder. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens tid-och arbetsplan för uppföljning och budget bygger på 
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den kommungemensammaprocessen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande 
styrdokument som styr nämndernas arbete. 

Målstyrningen utgår från Borås vision och mäts och följs upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. 
Nämndens uppföljningar (månad, tertial och år) ska innehålla en analys utifrån de fyra perspektiven: 

• elev/vårdnadshavare 
• verksamhet/processer 
• HR 
• Ekonomi 

Analyserna ska belysa både strukturer, processer och resultatperspektivet. Uppföljningsrapporterna ska 
innehålla kvalitativ styrinformation till nämnden, till exempel genom rekommendationer som underlag 
för beslut. Både grunduppdraget och de särskilda utvecklingsområdena som identifierats skall följas 
upp. I samband med tertialrapporterna sker även uppföljning av uppdrag utanför budget. 

Nämndens årsredovisning ska ge information om hur nämnden följt Kommunfullmäktiges inriktning, 
om nämnden nått målen och genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna använts. I 
årsredovisningen skall eventuella skillnader i prognoser och verkligt utfall analyseras. Årsredovisningen 
ska vidare innehålla: 

• analys av måluppfyllelse (utifrån de fyra perspektiven ovan) 
• omvärlds-och nulägesanalys 
• förslag på förbättringsområden och gemensamma utmaningar 
• rekommendationer till nämnden 

Intern rapportering inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Inom nämndens verksamhet utarbetas rapporter för nämndens och förvaltningens egen uppföljning. 
Dessa kan även utgöra underlag till de rapporter som redovisas till fullmäktige, t.ex. årsredovisningen. 

Förvaltningen redovisar årligen i december en kvalitetsrapport som beskriver måluppfyllelsen och 
kvalitetsarbetet i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I rapporten ingår en analys av 
verksamheten och förslag på förbättringar. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som 
respektive verksamhet genomfört. 

Varje skolenhet och varje skola gör årligen en kvalitetsbedömning som innehåller beskrivningar av 
resultaten, analyser av verksamheten och planerade åtgärder och aktiviteter. Kvalitetsbedömningarna 
utgör även underlag för förvaltningens kvalitetsrapport och den årliga kvalitetsdialogen. 

Utöver ovan beskrivna skriftliga rapportering har nämnden dialoger för insyn, uppföljning och 
planering. Exempel är resultat- och planeringsdialogen som genomförs i mars och juni. 

Andra former för uppföljande dialog är: 

• Kontaktpolitiker gentemot verksamheterna 
• Programråd gentemot gymnasieprogrammen och yrkeshögskoleutbildningarna. 
• Presidiebesök på verksamheternas ledningsgruppsmöten 
• Dialogmöten med fristående huvudmän 
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Indikatorer 

Andelen elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan ska öka, %. 
 
 
 
Utfall 2021 
94,6 
 
Utfall 2022 
95,3 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2022-2026 och skolornas 
egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet 
med angivna planer och gjorda analyser. I ljuset av den situation som verksamheten befunnit sig i under 
pandemin får de fortsatt höga värden på elevernas upplevelse av trygghet och trivsel ses som mycket 
positivt. Det finns mindre variationer mellan och inom skolor att fortsatt arbeta vidare med. 
 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet 
"Jag känner mig trygg". Över tid har en hög andel av eleverna svarat i elevenkäten att de känner sig 
trygga (utfall saknas för 2020, på grund av Covid-19 kunde inte enkäten genomföras fullt ut). 
 
Senaste sammanvägda resultat av elevenkäten för samtliga verksamheter (Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning) är 95,3 % (20/21 94,6 %).Trygghet ingår som en del i det goda 
pedagogiska och sociala klimatet. 

Andelen elever med högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen ska öka, %. 
 
Utfall 2020 
92 
 
Utfall 2021 
91,8 
 
Utfall 2022 
92 
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Indikatorer 

Så nås målet för indikatorn 
Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen. För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett 
nationellt program utfärdas ett studiebevis i stället för ett examensbevis. 
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden 
Borås 2022-2026. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer 
som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda lärandet/Systematisk 
kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. 
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för 
att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och 
förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och 
lärling. På övergripande förvaltningsnivå görs resultatanalyser i syfte att upptäcka och förbättra 
gemensamma utvecklingsområden. 
 
Utfallet efter läsåret 2021/22 var 92 % (20/21 91,8 %) ett mycket högt resultat med tanke på att en stor del 
av läsårets undervisning varit starkt präglat av Covid-19. Målsättningen är att ytterligare höja andelen 
elever som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 
 
Utfall 2020 
4,3 
 
Utfall 2021 
4,1 
 
Utfall 2022 
4,2 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Förvaltningen har över en 10-årsperiod haft en sjukfrånvaro i snitt mellan 4-5 %. Under perioden 2015-
2016  noterades en marginell ökning, 2017 stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 2018 och 
2019. Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron stabiliserar sig runt till 4 % eller mindre.  
 
Under perioden 2020 till 2022 har sjukfrånvaron fortsatt att minska i förvaltningen i förhållande till tidigare 
år, detta trots en pågående pandemi. Det är främst de långa sjukskrivningarna som har minskat i 
förhållande till perioden 2017-2019.  
 
Under året kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) samt att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre 
karaktär. HR-funktionen är utökad med en heltidstjänst vilket kommer medföra en möjlighet till ett närmare 
stöd till chefer, inte bara kring åtgärdande aktiviteter utan också i det förebyggande och främjande arbetet. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver 
genomföras arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning.  
 
Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads 
riktlinjer. 
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Indikatorer 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall 2020 
38,8 
 
Utfall 2021 
35,1 
 
Utfall 2022 
34,8 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Trenden har varit nedåtgående, vilket framförallt förklaras av genomförda anpassningar och en pandemi 
som påverkat vad som kunnat serveras i skolrestaurangerna. Utöver detta har konstruktionen med 
finansieringen av den samordnade varudistributionen indirekt drivit upp livsmedelspriserna för 
verksamheterna. 
 
Verksamheterna har uppdraget att öka andelen ekologiskt och detta kan åstadkommas genom 
budgetering och medvetenhet om att välja ekologiska livsmedel. Dock är det viktigt att ta i beaktande 
externa händelser som påverkar möjligheterna att köpa in en ökad andel ekologiskt. Ett exempel är 
rödlistningen av svensk kyckling, som är en viktig volymvara, som innebär att det inte längre får ingå i 
KRAV-certifierade livsmedel. Annan extern påverkan är extraordinära prisökningar med anledning av 
pandemin och konsekvenser som härrör till kriget i Ukraina. 
 
Detta sammantaget riskerar leda till en fortsatt sänkning av andelen ekologiska livsmedel, särskilt när 
resurserna som avsätts till livsmedelsinköp riskeras ställas mot nämndens grunduppdrag. 

1. Andelen elever som lämnar gymnasieskolan 
med minst betyget E i samtliga kurser ska öka 
 
Utfall 2020 
71,7 
 
Utfall 2021 
75,8 
 
Utfall 2022 
70,7 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad utbildning. 
Eleverna kan nå en examen trots att de har F i några kurser, indikatorn är ett viktigt mått för att följa upp 
genomsnittlig betygspoäng. 
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för 
att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av 
utbildningens omfattning och innehåll. 
 
Senaste utfallet är att 70,7 % (20/21 75,8 %) av eleverna avslutade sina studier med minst E i samtliga 
kurser vilket är betydligt lägre än föregående år. Att utfallet är betydligt lägre än föregående år är sannolikt 
påverkat av Covid-19 och att elever prioriterat bort kurser som inte krävts för att nå en examen. 
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Indikatorer 

2. Andelen elever på introduktionsprogrammen 
som går efter 1 års studier vidare till nationellt 
program, fortsatta studier, arbete eller annan 
sysselsättning ska öka 
 
Utfall 2020 
36,5 
 
 
 
Utfall 2022 
34  

 

Så nås målet för indikatorn 
Nämndens mål är att alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till nationellt 
program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
 
Indikatorn avser gymnasieskolans introduktionsprogram, programinriktat val, individuellt alternativ, 
språkintroduktion och yrkesintroduktion. 
 
Av statistiken 2021 framgår att 34 % (19/20 36,5 %) av eleverna efter 1 år har gått vidare till ett nationellt 
program, fortsatta studier (VUX eller folkhögskola), arbete eller annan sysselsättning. En majoritet av de 
elever som inte går vidare efter 1 år går kvar på Introduktionsprogram eller återfinns inom ramen för det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

3. Andelen elever som slutför 
gymnasiesärskolans nationella program med 
betyg i samtliga ämnen ska öka 
 
Utfall 2020 
79 
 
Utfall 2021 
96 
 
Utfall 2022 
100  

 

Så nås målet för indikatorn 
Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella program på  Bergslenagymnasiet och på 
Viskastrandsgymnasiet.  
 
Gymnasiesärskolan arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att säkra 
den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det sker exempelvis genom uppföljning av utvecklingsbehov 
som finns i verksamheten som syftar till att stärka personalens kompetens att möta elevernas behov. 
 
Gymnasiesärskolan har över tid haft mycket höga resultat. Senaste utfallet är 100 % (20/21 96 %) av 
eleverna har avslutat sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program med ett slutbetyg 
vilket är betydligt bättre än föregående år. Trenden över tid är att gymnasiesärskolans resultat ligger på en 
mycket hög och stabil nivå. 
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Indikatorer 

4. Andelen elever som fullföljer sin studieplan 
utifrån personligt uppsatta mål ska öka 
 
Utfall 2020 
67 
 
Utfall 2021 
65 
 
Utfall 2022 
65 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera elevens 
utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är elevens 
hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev. 
 
På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra flexibiliteten i studierna och skapa 
möjligheter för elever att kombinera flera utbildningsformer. 
 
Senaste utfallet är att 65 % av eleverna fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål 20/21, vilket 
är något lägre än föregående år. Bland de 35 % som inte bedömdes fullfölja planen finns olika anledningar 
till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför valt att avsluta 
sina studier 

3.3.1  Verksamhetsmått 

3.3.1.1 Gymnasieskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 836 3 977 4 045 4 038 4 129 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 287 4 341 4 376 4 461 4 632 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar (ej 
budget-mått) 

436 377 335   

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 030 929 912 903 940 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

622 601 621 640 612 
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Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, kr 
per elev 

117 761 110 678 111 210 116 622 123 404 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola (utfall 
ur Kolada v 12) 

11,9 12,3 12,5 11,5 12 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås (ej budget-
mått) 

107 36 40   

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

83 79 84 90 94 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

20 14 21 22 27 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

55 55 51 60 50 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

464 453 465 468 441 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

9 168 5 840 5 836 6 275 6 570 

Kostnad för 
skolmåltider, kr 
per elev 

5 810 6 894 4 665 6 083 6 445 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

2 733 2 794 2 920 3 596 3 923 

Kostnad för 
skolskjuts (exkl 
inackordering), kr 
per elev 

5 323 5 154 4 759 5 156 5 073 

Kostnad för lokaler 
och fysisk miljö, kr 
per elev 

17 635 16 157 17 302 19 395 19 315 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

66 337 63 651 64 164 65 340 69 027 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

9 677 8 686 9 056 8 713 10 586 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

2 304 2 297 2 009 1 965 1 813 

3.3.1.2 Gymnasiesärskola 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

77 74 65 64 64 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

90 99 84 90 93 

Antal elever från 
andra kommuner 

34 30 22 24 26 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasiesärskola, kr 
per elev 

503 400 480 500 486 681 515 205 552 214 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

8 5 3 4 3 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

47 205 33 733 46 487 42 867 61 280 

Kostnad för 
skolmåltider, kr 
per elev 

16 218 13 629 12 927 10 444 10 344 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

33 122 28 017 16 323 21 900 20 011 

Kostnad för 
elevassistenter, kr 
per elev 

102 696 106 192 105 494 134 433 143 376 

Kostnad för lokaler 
o fysisk miljö, kr 
per elev 

48 087 45 475 53 838 49 544 58 688 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

212 264 213 537 207 925 209 511 209 972 

Kostnad för 
SYV, kr per elev 

7 340 7 005 7 102 7 533 7 753 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

25 941 21 804 23 623 27 756 27 372 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

43 088 33 268 35 546 31 111 38 925 

3.3.1.3 Vuxenutbildning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Komvux på 
grundläggande 
nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

396 454 382 470 360 

Komvux på 
gymnasial nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 
(kommunbidrag) 

840 902 884 1 050 800 

Komvux på 
gymnasial nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 
(externfinansierat) 

983 1 112 1 171 1 100 1 200 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt 
elevantal 
(externfinansierat) 

205 274 373 300 400 

Komvux i svenska 
för invandrare, 
genomsnittligt 
elevantal, övriga 
(kommunbidrag) 

593 635 846 670 810 

Komvux i svenska 
för invandrare, 
genomsnittligt 
elevantal, 
flyktingar 
(externfinansierat) 

240 128  110 90 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Nämndbudget 2023 18(37) 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Särvux, 
genomsnittligt 
elevantal 

108 100 94 110 100 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 
Samverkan med andra nämnder 
Nämnden prioriterar samverkan, i syfte att förbättra måluppfyllelsen utifrån nämndens grunduppdrag, 
med andra nämnder inom följande områden 2023 

Socialt hållbart Borås  
Målområde God start i livet och goda uppväxtvillkor; särskilt fokus på fullföljda studier, 
språkutvecklande arbetssätt och områdesutveckling Norrby. Samverkar primärt med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden samt 
Kulturnämnden. 

Målområde Förutsättningar för arbete; Vuxenutbildningen är en viktig aktör i målet att alla boråsare ska 
ha lägst gymnasieutbildning. Samverkan med Arbetslivsnämnden. 

Övergångar och stärkt studie- och yrkesvägledning 
Samverkan med Grundskolenämnden. 

Arbetet med skolfrånvaro 
Samverkan med Individ- och familjeomsorgen för att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Särskilt fokus på åtgärder för att fler ungdomar i första hand ska återuppta studier och i andra hand 
praktik eller aktivitetsstöd. Samverkan med Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Främja psykisk hälsa  
Särskilt fokus på främjande och tidiga insatser i samverkan med Västra Götalandsregionen, samt 
samtliga berörda nämnder inom ramen för Närvårdssamverkan. 

Integrationsuppdraget 
Samverkan med Arbetslivsnämnden. Arbetet följs upp genom att nämnden svarar till 
Arbetslivsnämnden hur vi bedriver vårt integrationsarbete inom ramen för stadens gemensamma 
program 

Tillgänglighetsuppdraget 
Samverkan med Sociala omsorgsnämnden. 

Närvårdssamverkan 
Samverkan med Regionen för att utveckling av arbetet med SIP och överenskommelser kring 
gränssnitten mellan verksamheterna. Ur skolperspektiv handlar det mycket om att elever inte ska falla 
mellan stolarna utan få adekvat vård och andra åtgärder vilket leder till ökad måluppfyllelse i skolan. 

Arbetet mot hedersrelaterat våld 
Samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen bland annat kring 
utbildningsinsatser för att bättre uppmärksamma och åtgärda hedersrelaterad problematik. 

Lärosäten 
Samverkan med lärosäten som Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, bland annat kring 
forskning och utveckling inom pedagogik. 

Näringslivet och branschorganisationer 
Samverkan kring yrkesinriktade utbildningar och praktik. 
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Samverkan med andra huvudmän samt föreningen Sveriges spetsutbildningar kring organiseringen och 
utbudet av spetsutbildningar inom gymnasieskolan. 

Brottsförebyggande rådet 
Samverkan med samtliga förvaltningar, Polisen, SÄRF, Borås City och AB Bostäder där 
strategisk planering och samverkan genomförs som syftar till att gemensamt identifiera behov, ta 
ställning till samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det är 
en viktig uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås 
Stad. Detta då arbetet sannolikt har bäring på ökad måluppfyllelse i skolan. 

Boråsregionens kommunalförbund 
Samverkan med kommunerna i Boråsregionen. Erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor. 
Samordning och utveckling av administrativa system för att samverka med näringslivet. Samordning av 
läsårstider och därmed skolskjutsplanering. 

Fristående skolhuvudmän 
Samverkan med de fristående skolorna i Borås. Budgetfrågor, fördelningsprinciper, trygghetsfrågor, 
skolplaceringsfrågor och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete avhandlas i gruppen. Bidrar till en 
fungerande skolgång för alla elever i kommunen. 

4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Summa intäkter 287 741 287 741 293 206 304 659 11 453 

Summa kostnader -903 468 -896 968 -935 963 -963 108 -27 145 

Buffert (endast i budget) -6 024 -24 -6 493 -6 651 -158 

Nettokostnad -621 750 -609 250 -649 250 -665 100 -15 850 

Kommunbidrag 621 750 621 750 649 250 665 100 15 850 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 12 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat 13 844  13 844   

Nettoinvesteringar 2 500  500 500 0 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 
Omvärldsförutsättningar som påverkar budget 2023 

Pris- och ränteuppgångarna blir större under 2023 än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre om Sverige går mot en lågkonjunktur utan hur 
hur djup den blir. I deras senaste ekonomirapport, från december 2022 konstaterar de att vi går mot 
ekonomiskt kärva tider, hög inflation, stigande räntor och lågkonjunktur gör att kommuner går från 
överskott  till ekonomiska utmaningar. Vad som också ökar trycket på kommuners ekonomi är att 
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pensionskostnaderna ökar kraftigt, så till den grad att de kommer fördubblas från 2022 till 2024. 
Samtidigt som det ekonomiskt tuffa läget behöver hanteras kommer utmaningen med att hitta rätt 
kompetens tillta och arbetslösheten förväntas öka. 

Den bild som SKR ger kompletteras av Konjunkturinstitutet som i sin decemberrapport gör i stort sett 
samma konstateranden men betonar arbetslösheten, som enligt institutet förväntas stiga när 
lågkonjunkturen successivt dämpar efterfrågan på arbetskraft. Prognosen är att arbetslösheten beräknas 
ligga på lite drygt åtta procent åren 2023–2024. 

Ekonomin, det demografiska trycket med ökande ungdomskullar till gymnasieskolan, 
kompetensförsörjningsutmaningen och utbildningsskulden från pandemin kommer utmana 
verksamheterna. Det är viktigt att upprätthålla en fortsatt god ekonomisk hushållning och ekonomisk 
styrning. Sammantaget är bedömningen att det trots allt föreligger hanterbara ekonomiska 
förutsättningar inför 2023. Däremot kommer åren 2024-2025 med hög sannolikhet kommer medföra 
effektiviseringskrav. 

Statsbidrag 
En inte obetydlig del av nämndens totala omsättning (drygt 15%) består av riktade statsbidrag. 
Sammanställningen i tabellen nedan är baserad på senaste specificering av vissa riktade statsbidrag från 
SKR, samt Skolverkets statsbidragskalender. Det är viktigt att följa dessa intäkter för att undvika att 
ordinarie verksamhet byggs på kortsiktig finansiering. I tabellen är de mindre statsbidragen utlämnade 
(exempelvis lovskola, förstärkning elevhälsa, fjärde tekniskt år). 

Statsbidrag  [tkr] Riktat 2021 2022 2022 2023 2024 

  utfall budget prognos budget bedömnin
g 

Lärarlönelyft Alla 8 900 8 400 8 400 9 000 9000 

Karriärstjänster (1:e lärare) Alla 4 600 2 600 4 600 4 600 4 600 

Behörighetsutb. yrkeslärare Alla 1 800 1 800 1 800 1 500 1 500 

Lärarassistenter Alla 1 500 800 1 600 1 500 osäker 

Etableringsersättning * Alla 12 500 0 8 000 7 000 5 000 

Skolmiljarden Alla 5 900 aviserat 7 300 avslutat avslutat 

Lärling GY 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Speciallärare GY    aviserat aviserat 

Läromedel GY    aviserat aviserat 

Yrkeshögskola VUX 13 900 16 500 16 500 20 000 18 000 

Yrkesvux VUX 72 000 ökat 60 000 liknande liknande 

* = Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket till Arbetslivsförvaltningen, som ger en del till 
gymnasiets språkintroduktion och vuxenutbildningens sfi. 

 - Nytt om statsbidrag 
Regeringen har aviserat att bidraget för lärarlönelyftet blir kvar ett tag till. Nya riktade statsbidrag till 
speciallärare och läromedel är aviserade, dock osäkert vad som faller på gymnasieskolan. 

Lokalkostnader 
Lokalförsörjningsnämnden gjorde en översyn av nämndens hyror 2021 som ledde till en större 
hyresjustering som nämnden kompenserades för i kommunbidraget. Under 2022 gjordes ytterligare 
justering av internhyrorna för nämnden på 1,8 mnkr. Denna justering kompenseras nämnden inte för, 
utan hanteras inom givet kommunbidrag. 

Nämnden konstaterar att det ökade elevunderlaget kommer leda till utökat lokalbehov och därmed en 
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större ökning av lokalkostnaderna de närmaste åren. Projekten för Sven Eriksonsgymnasiet och 
Bäckängsgymnaset pågår och när de är klara kommer nämndens lokalkostnader öka i storleksordningen 
10-15 mnkr. Nämnden kommer att uppdra åt förvaltningen att utreda lämplig strategi för att möta 
denna ökade kostnad samtidigt som kärnuppdraget med undervisningen kan upprätthållas på en fortsatt 
god nivå. 

Budgetram för 2023 

Ingående budgetram från 2022 (inkl riktat löneutrymme helårsuppräknat): 621,75 mnkr. 

De procentsatser som används i kalkyleringen för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2023 
är 2,8 % för personalens lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. Detta höjer 
budgetutrymmet för samtliga verksamheter totalt med 16,9 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gymnasieåldrarna, gruppen 16 – 19 år, ger en 
ökning på 2,28%. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras fullt ut för denna förväntade 
förändring, vilket höjer ramen med 10,6 mnkr. Nämnden får kompensation för förhöjt 
personalomkostnadspålägg med 16,7 mnkr och några  mindre justeringar minskar ram med 0,8 mnkr. 

Sammantaget blir nämndens kommunbidrag 665,1 mnkr för budgetår 2023. 

Särskilt om volymkompensationen 
Den så kallade "bromsen" på 25% är borttagen tillsvidare, vilket innebär att nämnden även framgent 
kommer få full volymkompensation. För 2024 är den uppskattade volymkompensationen 15,3 mnkr, 
för 2025 är den uppskattad till 12,6 mnkr och för 2026 uppskattas kompensationen till 10,9 mnkr. 

Budgetdisponeringar 2023 

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för 
oförutsedda händelser, vilket innebär ca 6,5 mnkr. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen för 
befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan. 

Förväntade löneökningar kommer i budget 2023 beräknas med 2,1 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2023 (månadslön räknas upp med ((2,8% /12) * 9) = 2,1%). Det så kallade 
lönemärket i avtalsförhandlingarna förväntas sättas under hösten i år, och det finns avsatt en 
kommuncentral reserv, för att hantera ett eventuellt högre utfall i lönerörelsen. 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Central administration      

Intäkt 1 157 1 157 700 1 157 457 

Kostnad -20 157 -20 157 -20 200 -24 132 -3 932 

Nettokostnad -19 000 -19 000 -19 500 -22 975 -3 475 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 200 -1 200 -1 200 -1 275 -75 

Nettokostnad -1 200 -1 200 -1 200 -1 275 -75 

Gymnasieskola      

Intäkt 149 445 150 223 151 340 166 740 15 400 

Kostnad -615 911 -613 689 -640 997 -664 039 -23 042 
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Tkr Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Nettokostnad -466 466 -463 466 -489 657 -497 299 -7 642 

Vuxenutbildning      

Intäkt 130 497 134 400 133 548 145 756 12 208 

Kostnad -222 127 -222 530 -227 648 -242 356 -14 708 

Nettokostnad -91 630 -88 130 -94 100 -96 600 -2 500 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 11 000 11 120 12 298 11 578 -720 

Kostnad -47 313 -47 433 -49 498 -50 778 -1 280 

Nettokostnad -36 313 -36 313 -37 200 -39 200 -2 000 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -500 -500 -500 -500 0 

Nettokostnad -500 -500 -500 -500 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 1 500 1 500 1 800 1 900 100 

Kostnad -2 117 -2 117 -2 400 -2 500 -100 

Nettokostnad -617 -617 -600 -600 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 024 0 -6 493 -6 651 -158 

Nettokostnad -6 024 0 -6 493 -6 651 -158 

Totalt      

Intäkt 293 599 298 400 299 686 327 131 27 445 

Kostnad -915 349 -907 626 -948 936 -992 231 -43 295 

Nettokostnad -621 750 -609 226 -649 250 -665 100 -15 850 

4.3.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska verksamhet fortlöper enligt den beskrivning som 
ges under avsnitt 3.  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål och 
uppdrag utöver det löpande arbetet är: 

• Stödja arbetet enligt den reviderade Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheterna. 

• Leda och styra arbetet med de gemensamma, prioriterade utvecklingsområdena. 
• Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. och undersökningar för utvärdering av 

skolornas sociala och pedagogiska klimat. 
• Leda arbetet med framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utöver ovan punkter finns en mer omfattande lista med prioriterade uppdrag till förvaltningen. 
Prioriteringen har gjorts i dialog mellan förvaltningen och nämnden. 
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Budgetförutsättningarna inför 2023 avseende nämnd och central administration bedöms vara 
oförändrad jämfört med innevarande års budget. En avsättning för central buffert på 1 procent av 
ramen budgeteras på ett centralt ansvar. Syftet är att denna buffert ska användas för risker som är svåra 
att förutse i budgeteringen, framförallt när det gäller negativa förändringar på köpta-sålda platser. 

4.3.2 Gymnasieskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Gymnasieskolans arbete som samhälls- och demokratiaktör definieras i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden 3.0. Verksamheterna har de tre utvecklingsområdena Det goda lärandet, Värdegrund och 
Kvalitetsarbete som gemensam nämnare i arbetet med att utveckla verksamheten, men har utifrån 
utvecklingsområdena definierat skolspecifika utmaningar och fattat beslut om insatser och åtgärder 
kopplat till dessa. Inom uppdraget som samhällsaktör är examensgraden i gymnasieskolan av strategiskt 
intresse. 

Som samhälls- och demokratiaktör är också gymnasieskolans arbete med värdegrundsarbete viktigt. Här 
ligger fokus på inkludering och likvärdighet, demokrati och likabehandling, för jämställdhet och mot 
diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att i varje verksamhet 
skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande arbete vilket har som syfte att skapa trygghet 
och studiero. Alla som arbetar i våra verksamheter ska vara med och bidra till att skapa de bästa 
förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsutveckling. 

Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet och varje verksamhet 
utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen en egen plan för detta. Exempel på 
insatser i det främjande arbetet är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus 
på det frånvaroförebyggande arbetet och det närvarofrämjade arbetet. 

Resultaten från Skolklimatundersökningen 2022 visar, inom samtliga verksamheter, att en majoritet av 
eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett resultat som 
legat på en god nivå under flera års tid. Resultaten visar dock på en viss variation mellan 
verksamheterna och inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser. Förvaltningen har 
identifierat ett behov av att mer på djupet analysera och kartlägga orsakerna till varför elever upplever 
sig otrygga. Det gäller framförallt i arbetet med att ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar 
men också i arbetet med att organisera forum för inflytande. 

Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar samt 
förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. Exempel på insatser är att undersöka och 
analysera sambandet mellan otrygghet och avbrott i studier. 

Gymnasieskolan bidrar i samhällsperspektivet dessutom till målet om fullföljda studier med hög 
examensgrad, minskade avbrott, samt utökade platser för elever med ofullständiga betyg från 
grundskolan. Förvaltningens ledning arbetar dessutom under året med att utveckla analysförmågan med 
intersektionell analys i syfte att säkerställa att alla elevgrupper får en likvärdig utbildning oavsett 
bakgrund. 

Viskastrandsgymnasiet har gjort en kartläggning av branschernas kompetensbehov inom bygg- och 
anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och el- och energiprogrammet. I nuläget 
finns inte förutsättningar att utöka utbildningsplatserna på dessa program på grund av brist på APL-
platser (praktikplatser). Med tanke på söktrycket på dessa utbildningsplatser och utmaningen att utöka 
programmen med bibehållen kvalitet och fortsatt starkt stöd från branscherna, kommer denna fråga 
vara strategiskt viktig för nämnden. 

Gymnasieskolan, ekonomi 

Gymnasieskolan är den ekonomiskt sett största verksamheten i nämndens ansvarsområde och den har 
ett högt effektivitetsmått som ligger nära nivån för grönt, i nationella statistikdatabasen Kolada. 
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Nämnden står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar goda resultat. Detta 
återspeglas även av annan data exempelvis Öppna jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan 
är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse i landet. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för ekonomi i balans tre år i rad. Denna omställning har 
genomförts enligt plan och under 2022 har ekonomisk balans uppnåtts, vilket krävt fokus på ekonomin, 
uthållighet och noggrann uppföljning. Förvaltningens ekonomistyrning har fokuserat på att 
anpassningarna genomförts på ett väl avvägt sätt, för att inte äventyra måluppfyllelsen i 
kärnverksamheten. 

Kostnad per elev, över tid 

 
Grafen ovan visar att kostnadsutvecklingen per elev över de senaste sex åren. Materialet är hämtat från 
nationell databas. De streckade graferna är jämförbara kommuner enligt "Kolada-urval". 

• Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
undervisning de senaste åren är, förutom bemanningen, riktade satsningar till lönebildningen. 
Kärnverksamheten har prioriterats. 

• Lokalkostnaden ökar och kommer öka betydligt de kommande åren. Flera skolor har äldre 
lokaler med den lägre nivån av stadens interna schablonhyra. Förändringar i lokalerna kommer 
ge ökade hyror, dels genom utökning av ytor och dels genom att hyran på lokalförändringar 
läggs på schablonnivå nytt, som är dubbelt så hög som nivå standard i stadens interna 
hyressystem.  

• Administrationskostnaden, som ingår i Övrigt, ligger på en stabil nivå efter tre års anpassningar. 
• Kostnaden för läromedel ökar efter tre års anpassningar. 
• Elevhälsan har legat på en stabil nivå över åren, och har inte påverkats av de senaste årens 

anpassningar. 
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Nationell statistik publiceras v 35 i databasen Kolada 

Grafen ovan visar att kostnadsläget i Borås Stads gymnasieskola är lågt i relation till riket (senast 
tillgänglig statistik). De senaste årens anpassningar har bidragit till att öka skillnaden mellan Borås egna 
skolor och jämförande graf för riket. Den kraftiga kostnadsökningen som indikeras för kommande år 
gör att det blir avgörande viktigt att bibehålla en god ekonomisk kontroll för att även fortsatt hålla 
ekonomin i balans. 

Lärartäthet 

Måttet elever/lärare är den indikator som på helheten bäst visar förändringar över tid i skolornas 
organisation. 

 
Grafen ska läsas att ett lågt läge visar färre lärare per elev (hög lärartäthet). Lärartätheten under det 
senast tillgängliga året tangerar samma nivå som före flyktingvågen. Nämndens åtgärdsplaner för en 
budget i balans med anpassningar inom gymnasieskolan har gett avsett resultat. Nämnden har tillförts 
mer resurser vilket i budget 2023 kommer ge en högre lärartäthet. 

Gymnasieskolan, köpta - sålda platser 

Inflödet av elever från andra kommuner har minskat de senaste åren med drygt 200 elever. Dessa 
intäktsplatser har påverkat nettot för köpta-sålda platser negativt, vilket varit med att bidra till 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Nämndbudget 2023 26(37) 

nödvändiga anpassningar i de egna gymnasieskolorna. Det är dock positivt att trenden vänder och 
elevtalet för de som kommer från andra kommuner ser ut att öka. 

När det gäller köpta platser, framförallt elever hos fristående huvudmän i Borås har nivån legat på en 
försiktigt ökande trend de senaste åren. I samband med att budget 2021 gjordes fanns det information 
hos Skolinspektionen om aviserade etableringar i Borås, under året. Förutom utökning av program hos 
befintliga hade en fristående huvudman planer för en etablering av en helt ny skola i Borås. Därför togs 
det höjd för detta i budgeteringen, men ingen av de aviserade etableringarna blev av, vilket förklarar 
skillnaden mellan budget och utfall 2021. 

Dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget upprättas, vilket gör att 
avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna stabiliserats. 

Ekonomiskt netto för köpta - sålda platser 

 
I ett tioårigt perspektiv har Borås Stads egna gymnasieskola lockat eleverna, vilket gett ett positivt netto 
i budgeten för köpta-sålda platser som gynnat den egna gymnasieskolan. Från en toppnivå 2016 har 
dock läget förändrats kraftigt, vilket varit en bidragande orsak till anpassningarna inom den egna 
gymnasieskolan de senaste tre åren. Orsakerna har varit utökning på vissa program hos fristående 
huvudmän ("köpta" platser), samt att vi tappat elever från grannkommuner ("sålda" platser). Skillnaden 
i utfall mot budget som noteras för år 2021 förklaras av att tidigare aviserad nyetablering hos fristående 
huvudmän inte genomfördes. 

Baserat på den senaste informationen om inga nya etableringsplaner hos fristående huvudmän och på 
att fler elever från andra kommuner återigen söker sig till vår gymnasieskola är budgeteringen för 
kommande år ett betydligt mer positiv netto. 

För att kunna göra en rimlig budgetering och uppföljning gäller följande rutiner: 

• Köpta platser andra kommuner och landsting (andel av betalningsansvaret, ca 3 %) 
Antagningsenheten har en kommunikation med boråseleverna som inte väljer de egna 
gymnasieskolorna i samband med ansökning. Antagningsenheten kartlägger boråseleverna som 
inte väljer de egna gymnasieskolorna i samband med slutlig antagning och informationen 
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registreras i systemet för "Regional samverkan” i augusti-september. 
• Köpta platser fristående skolor utanför Borås (andel av betalningsansvaret, ca 2 %) 

Mycket svår att göra prognos på eftersom antagning till dessa hanteras inte av 
Antagningsenheten, Här måste budgeteringen baseras på trend över tid. 

• Köpta platser fristående skolor i Borås (andel av betalningsansvaret, ca 10 %) 
Sent registrerade elever (flyttar hit/byter skola). Fristående skolors elevregister ska stämma med 
vårt register ”Regional samverkan”. Här sker ingen automatisk systemöverföring, arbetet görs 
manuellt av administratörerna på respektive fristående skola, vilket kan innebära en felkälla. Vi 
har upprättat en dialog med fristående för att minimera denna risk. 

• Sålda platser (andel av dimensioneringen, ca 20 %) 
Krävs väl fungerande avbrottsrutiner på våra skolor och ett effektivt administrativt flöde. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 15 % av nämndens betalningsansvar (boråselever att 
finansiera) söker sig till externa skolor, varav den störta andelen, ca 10%, är till fristående skolor i 
Borås. Då det står ungdomarna fritt att söka gymnasieutbildning och omkring en på tio av ungdomarna 
gör sena omval ger detta en uppenbar en risk i de ekonomiska prognoserna för köpta platser. 

När det gäller sålda platser påverkar det dimensioneringen av platser i Borås Stads egna gymnasieskolor. 
Andelen är ca 20 % externa elever från andra kommuner. Denna andel har också en stor påverkan på 
det ekonomiska utfallet för sålda platser. 

Sammantaget understryker dessa förhållanden vikten av att det finns en rimligt tilltagen buffert för att 
hantera riskerna inom köpta-sålda platser. 

Befolkningsunderlaget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens rapport Framtidens gymnasieskola som lades fram på 
nämndens decembersammanträde 2020 beskriver behoven av utbyggnad av gymnasieskolan i Borås. En 
av de viktigaste bakgrundsfakta i frågan om framtidens gymnasieskola är befolkningsutvecklingen för 
åldersgruppen. Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna bedöms antalet elever öka med i 
genomsnitt ca 100 elever per år fram mot år 2030, med förbehållet att ju längre fram i tiden desto 
större osäkerhet finns i prognoserna. 

Gymnasieskolans attraktion 

Nämnden har låtit genomföra en attitydsundersökning bland ungdomar i gymnasieålder. Utfallet har 
gett en fördjupad bild av elevers attityder till våra skolor och de gymnasieprogram vi erbjuder samt hur 
informationsbehovet i samband med gymnasievalet ser ut. Undersökningens resultat har legat till grund 
för utvecklingsarbete med syfte att förbättra informationen om gymnasieskolan och öka attraktionen till 
alla gymnasieprogram. Arbetet innefattar även att fånga upp vilka positiva respektive negativa attityder 
till skolan och utbildningarna som bör förstärkas eller motverkas. 

Gymnasieskolan, lokaler 

Almåsgymnasiet kan med mindre lokalanpassningar ta emot ytterligare ca 300 elever. Sven 
Eriksonsgymnasiet kommer att nyttja fyra salar här, fram till att deras utbyggnad är klar. 

Bäckängsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp  projektet Campus 
Bäckäng för att lösa skolans framtida lokalbehov.  För att möta elevökningen i närtid nyttjas bland 
annat tillfälliga lektionssalar på Sparregatan. 

Sven Eriksonsgymnasiet har under ledning av Lokalförsörjningsförvaltningen startat upp projektering 
av en ny byggnad skolans område. Behovet är sex nya lärosalar med tillhörande grupprum, kårlokal, 
uppehållsrum och toaletter, samt omdisponering av befintliga lokaler för att öka antalet sittplatser i 
matsalen. 

Viskastrandsgymnasiet har en pågående analys för att utreda hur ledig yta som uppstått i samband med 
fordonsprogrammets flytt till Viared ska nyttjas på bästa sätt. Lokalerna på Viared, Stämpelgatan 
genomgår en större renovering med nytt kök, matsal och omklädningsrum. 
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4.3.3 Vuxenutbildning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Vuxenutbildningen växer och krymper samtidigt 

• Vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå noterar ett minskat söktryck i takt 
med att arbetsmarknaden har förändras. Färre elever än tidigare år sökte utbildning till 
utbildningsstarten i januari 2022. För yrkesvux del leder minskade volymer till minskade 
statsbidrag, men i motsvarande mån minskade kostnader. För utbildningar som bedrivs i egen 
regi kan det dock ändå innebära ekonomisk förlust om inte verksamheten anpassas. Vissa delar 
av utbudet bör därför ses över. 

Förutom minskade volymer innebär denna förändring ett större fokus på elever som står långt från 
arbetsmarknaden. Det är oftare elever med kort eller ofullständig tidigare utbildning som står utanför 
arbetsmarknaden under högkonjunktur. Där finns vanligen ett större behov av lärarledd undervisning, 
samverkan med andra inblandade myndigheter och resursteam (speciallärare, specialpedagog, kurator). 
Att utveckla både det generella stödet till alla elever och mer riktat stöd till elever i behov av större 
insatser är ett viktig del av Vuxenutbildningens utvecklingsplan. 

I och med att situationen på arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den 
minskade volymen kommer att hålla i sig. Den största utbildningsstarten sker i september och i viss 
mån kan en mindre utbildningsstart i januari ”kompenseras” av att fler som avstått från att söka i 
januari istället söker i septemberstarten. Regeringen har även aviserat ett omställningsstudiestöd som 
gör det möjligt att studera med upp till 80 % av lönen i upp till 44 veckor. Detta kan också komma att 
påverka söktrycket på kortare utbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå. Förändringen i 
SFI med sammanhållen utbildning (se rubriken ändrade regleringar i Vuxenutbildning) kommer sannolikt att 
innebära att fler elever läser andra ämnen vid sidan av SFI, vilket kommer att öka volymerna. 

• Yrkeshögskolan expanderar som en följd av att nya utbildningar har blivit beviljade. När fler 
utbildningar beviljas behöver verksamheten växa med mycket kort varsel. Verksamhetens 
förmåga till detta bedöms på det stora hela vara god. Bland annat har Yrkeshögskolan arbetat 
fram en ny mer flexibel organisation som nu har satt sig. Dock uppstår det svårigheter när det 
inte är möjligt att anskaffa lämpliga lokaler i den takt som krävs. Idag behöver verksamheten 
hantera situationen med improviserade och tillfälliga lösningar till dess att lämpliga lokaler finns 
på plats. Vuxenutbildningens målsättning är olika delar av verksamheten ska kunna samnyttja 
resurser och lokaler på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Förändringar i omvärlden fordrar följsamhet 

• Förändringar i regionens arbetsmarknad förväntas påverka utbildningsbehovet framöver. 
Etableringen av en batterifabrik i Svenljunga är exempel på en större förändring. 
Vuxenutbildningschefen ingår i Boråsregionens kompetensråd och har regelbunden kontakt 
med näringsliv och utbildningschefer regionen i frågor om hur arbetsmarknadens behov 
utvecklas. Möte med Svenljungas kommundirektör är inplanerat inför eventuell etablering av 
batterifabriken. 

• För närvarande ser vi inte att verksamheten kommer att påtagligt påverkas av kriget i Ukraina. 
Detta kan dock komma att ändras beroende på hur länge det ryska angreppet fortgår och om 
det sker en eskalering. Även inrikespolitiska beslut om hur krisen ska hanteras kan påverka i 
vilken utsträckning vuxenutbildningen berörs. Vuxenutbildningen följer utvecklingen för att 
kunna möta de behov som uppstår. 

Ändrade regleringar i vuxenutbildningen påverkar organisationen 

• Från och med sommaren 2022 har kommunen skyldighet att erbjuda alla elever som omfattas 
av den s.k. utbildningsplikten en sammanhållen utbildning. Utbildningen ska syfta till att ge 
deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
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arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följa en plan beslutad av hemkommunen. Arbetet med att implementera förändringen pågår 
och även elever som inte ingår i utbildningsplikten kommer att erbjudas motsvarande 
utbildning. Det finns flera skäl till detta. Bland annat ser verksamheten att fler elever har 
motsvarande behov. Det blir effektivare och begripligare om fler elever omfattas än om det är 
en utbildning som är exklusiv för en specifik elevkategori. Erbjudandet ligger även i linje med 
andra regleringar som ställer krav på att olika utbildningsformer ska kunna kombineras. 

• Förändrade regleringar ställer ökade krav på regional samverkan. De succesivt ökade krav på 
vuxenutbildningen genom t.ex. rättighetslagstiftning gör att det blir svårare för mindre 
kommuner att leva upp till kraven. Behoven av en effektivare samordning ökar för alla 
kommuner. En arbetsgrupp med representanter från alla kommuner inom BR-vux har 
tillsammans arbetat fram möjliga samarbetsområden: 

• Resursteam. Gemensam tillgång till stödresurser för en bättre likvärdighet i regionen. 
• Särskild utbildning för vuxna. Samordnad utbildning för att säkerställa ett utbud i alla kommuner. 
• Fjärrundervisning, av vissa högskoleförberedande kurser för ett bredare utbud i regionen och effektivare 

resursanvändning. 

Ett upplägg för samarbete nu går ut som förslag till kommunerna. Olika kommuner i regionen har olika 
behov vilket innebär att olika kommuner kan välja att delta i olika delar. 

Upphandling av utbildning 

• När en ny större upphandling görs av utbildning påverkar utfallet kostnader, utbud och kvalitet. 
I skrivandets stund pågår upphandling av yrkesvux-utbildningarna. En ny upphandling för den 
del av SFI som bedrivs på entreprenad planeras. Verksamheten ser behov av att utveckla en 
mer ändamålsenlig modell för upphandling av SFI som lägger större vikt vid kvaliteten i 
utbildningen. Detta kan komma att innebära ökade kostnader. 

Vuxenutbildningens utvecklingsplan 

Vuxenutbildningen arbetar fram en ny utvecklingsplan med utgångspunkt i Bildningsstaden Borås. Tre 
övergripande utvecklingsområden är identifierade: 

• Meningsfull och begriplig undervisning för alla elever 

Utvecklingsområdet handlar i huvudsak om den ordinarie undervisningen och hur vi ger lärare 
möjlighet att utveckla sin undervisning. 

• Rätt stöd i rätt tid 

Utvecklingsområdet handlar om att tillse att alla elever har möjlighet till en realistisk och väl avvägd 
studieplan som passar ihop med livssituationen i övrigt och hur det stöd som finns i skolan 
tillgängliggörs. Det handlar också om vilket stöd i form av mer anpassad utbildning som erbjudes för 
elever som har behov av mer omfattande insatser. Ofta i samverkan med andra aktörer för att hantera 
frågor om t.ex. försörjning. Här ingår bland annat implementeringen av Vi-projektet – som innebär ett 
utökat mentorskap. 

• Praktik för alla 

Utvecklingsområdet handlar om att utveckla samarbetet med arbetslivet för att säkra tillgången på 
praktikplatser med en hög kvalitet. Här ingår även att se till att det finns tillräckligt med praktikplatser 
för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens verksamhetschefer påbörjar ett arbete med att skapa en plattform där 
arbetsgivare och skola möts med syfte att säkerställa: 
- Ett utbud som motsvarar arbetslivets behov. 
- Tillgång till praktikplatser av hög kvalitet. 

Vuxenutbildningens ekonomi 

Vuxenutbildningens ekonomiska ramtilldelning bygger på en historisk nivå som uppräknats med 
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sedvanliga index genom åren. Nivån har också förändrats över tid på grund av satsningar, 
neddragningar och effektiviseringskrav, vilket gör det omöjligt att fastställa en normerande utgångsnivå, 
eller grundnivå för Vuxenutbildningens resurstilldelning. En riksomfattande norm liknande 
riksprislistan för gymnasieskolans nationella program finns inte. 

Det är förenat med stora svårigheter att göra en träffsäker prognos på elevunderlaget till 
Vuxenutbildningen eftersom den vänder sig till en bred åldersgrupp och innefattar flera skolnivåer. Att 
skapa en resursfördelningsmodell liknande gymnasieskolan kommer inte svara upp mot verksamhetens 
förutsättningar och varierande efterfrågan. Det är också svårt att i förväg ge volymuppdrag till 
verksamheten eftersom förutsättningarna för elevunderlaget och utbildningsefterfrågan snabbt 
förändras, många gånger under innevarande budgetår. Det är också förknippat med svårigheter att 
använda socioekonomiska fördelningsgrunder för att sätta nivån på nämndbidraget. Däremot kan en 
tioårig historisk trend ge en indikation som är vägledande i analysen av verksamhetens dimensionering. 

Med detta som grund är det rimligt att storleken på Vuxenutbildningens nämndbidrag även 
fortsättningsvis bygger på befintlig nivå med uppräkningar i samband med den årliga budgetprocessen. 
En viktig del i budgetprocessen är därför att göra en analys av de behov som går att förutse för 
verksamheten och att ramtilldelningen får bygga på analysresultatet. 

Ramökning 2022 för prognosticerad elevökning i Vuxenutbildningen 
I budget 2022 fick Vuxenutbildningen en ramökning på 7 mnkr för att möta upp resursbehovet inför 
en prognosticerad elevökning till de ramfinansierade och rättighetslagstiftade delarna av Komvux. 
Denna tillströmning av elever har fördröjts framförallt på grund av att arbetsmarknaden förändrats i 
positiv riktning, vilket innebär att fler har jobb och färre söker sig till Vuxenutbildningen jämfört med 
vad de nationella prognoserna pekade på inför 2022. 

Verksamheten har däremot andra kostnadsökningar som gjort att ramökningen behövts för: 

• Införandet av 23-timmarsvecka och yrkesspår inom sfi är kostnadsdrivande i storleken 1 mnkr 
• Beslutet att behålla yrkesutbildning med textil inriktning i egen regi med ett högt kostnadsläge 

som inte täcks upp av statsbidrag är kostnadsdrivande i storleken 1,5 mnkr 
• Ökade kostnader för Folkhögskolan Alma som bedriver sfi som egen huvudman i storleken 1 

mnkr. 

Det innebär att hälften av ramtillskottet behövs i verksamheten för att klara ordinarie verksamhet, men 
resten behöver hanteras i särskild ordning för att möta en eventuell elevtillströmning. I och med att 
situationen på arbetsmarknaden kan svänga är det svårt att förutse hur länge den minskade volymen 
kommer att hålla i sig, vilket innebär att den ekonomiska styrningen av Vuxenutbildningen blir viktig de 
kommande åren. 

Vuxenutbildningen, lokaler 

Vuxenutbildningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen startat projektering för 
lokalutökning i samband med nya YH-utbildningar. Eftersom utbildningarna beviljas med kort varsel 
kommer man tillfälligt förhyra lokaler på TFC, Simonsland, tills lokalbehovet är löst. 
Kommunfullmäktige har godkänt förhyrning av lokaler för Fabriksgatan 11 som kommer 
iordningsställas för inflyttning till hösten 2023. 

4.3.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Alla tre enheter i gymnasiesärskolan är delaktiga i arbetet med Bildningsstaden Borås och den nya 
utvecklingsplanen för Gymnasiesärskolan är under uppbyggnad och förväntas vara klar för 
implementering under höstterminen 2022. Förutom fokusområdena i Bildningsstaden, Det goda 
Lärandet, Värdegrundsarbete och Kvalitetsarbete har Gymnasiesärskolan Självständighet som ett 
primärt mål. 
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Utöver dessa utvecklingsområden har ledningen identifierat att det finns ett stort behov av att arbeta 
med att stärka kompetensen kring digitalisering. Skolans ledning kommer ta nya tag med 
digitaliseringsplan och planera för insatser för all personal och för elever. Eleverna ska förstå och 
lärarna ska ha kompetens i digitaliseringens betydelse i samhället. Eleverna behöver lära sig att hantera 
de områden som är viktiga för dem under skoltid, APL, praktik och efter studenten. 

I vårens skolklimatundersökning, som är anpassad för gymnasiesärskolan, utvärderas områdena 
kunskap och lärande, delaktighet och inflytande, bemötande och trygghet samt trivsel. Svarsfrekvensen 
låg i år på 100 % vilket är mycket gott. 

Gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program har en väl fungerande lärlingsutbildning och 
upprätthåller en god kvalitet i elevernas praktik, APL. Bergslenagymnasiet har också en pågående 
satsning för ung företagsamhet med uppstart av UF-företag. Dessa insatser är viktiga för att eleverna 
ska få arbete efter utbildningen. Verksamheten är framgångsrik och andra kommuner lär av vårt 
exempel. 

Inom nämndens verksamhetsområde finns också LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i form av korttidstillsyn som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan. 
Tidigare har nämnden bedrivet verksamhet i form av ett elevhem med boende för elever i 
gymnasiesärskolan, men detta lades ned under 2021. 

Organisation 
Sedan vårterminens start 2022 är alla funktioner inom verksamhetens elevhälsa organiserat i ett 
elevhälsoteam. Samtliga roller har tillsvidaretjänster på heltid och varje uppdrag är fördelat på tre 
enheter. Skolans ledning har utökats med en intendent och Gymnasiechefens roll är utökad till heltid. 
Utvecklingsarbetet med verksamheten och organisationen fortsätter. Utvecklingsområden som kvarstår 
är: 

• Tydligare ansvarsfördelning när det gäller enheten på Viskastrand. 
• Se över hur arbetsfördelningen ska se ut för rektorerna. 
• Elevhälsans lokaler behöver ses över på Viaredsenheten. 
• Framtidens lokaler för gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskolan, ekonomi 

Gymnasiesärskolan ligger i ett jämförelsevis högt kostnadsläge sett till kostnad per elev i ett nationellt 
perspektiv. Om man med hjälp av Kolada väljer ut de kommuner som har en gymnasiesärskola med 
minst 40 elever och en andel av det Individuella programmet som liknar Borås, ligger vår 
gymnasiessärkola i ett högt kostnadsläge. 
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Måttet kostnad per elev publiceras i statistikdatabasen Kolada påföljande år under vecka 38, vilket innebär att måttet 
för 2022 är ett beräknat mått och för 2023 är det ett budgeterat mått. 

Eftersom elevantalet i skolformen inte är så stort, men kostnad per elev är relativt hög innebär det att 
en tillfällig minskning i en enskild elevkull kommer synas tydligt på nyckeltalet eftersom det inte går att 
parera fullt ut genom snabba anpassningar i organisationen. När det gäller elevkullen som går ut i juni 
2023 är den mindre än vad den brukar vara, men prognosen för de elever som startar i augusti är i linje 
med vad det bruka vara. 

Under år 2023 ska resursfördelningsmodellen som infördes i samband med budget 2021 utvärderas. 

Gymnasiesärskolan, lokaler 

Eleverna har behov av en skolmiljö som stimulerar deras inlärning, individuella behov samt tillgång till 
en idrottshall och en utomhusmiljö sett utifrån ett hälsoperspektiv. Många elever har behov av att träna 
för att behålla smidighet och förhindra värk. I dagsläget saknas det på Bergslenagymnasiet A. På 
enheten Bergslenagymnasiet B Sörmarksgatan finns en utomhusmiljö som är har uppgraderats 2022 
och är nu mycket tillfredsställande, men det saknas tillgång till idrottshall. 

Båda enheterna saknar lämpligt utrymme för att samla personal och elever. För att möjliggöra för 
samtliga tre enheter att bygga nätverk och samarbeta så krävs det ännu större samlingslokal. 
Bergslenagymnasiet A nuvarande lokaler är inte enbart i behov av renovering utan det krävs en 
ombyggnation och en lokalmässig planering för skolverksamhet som kommer våra elever till gagn, likt 
övriga gymnasieelever på andra skolor. Eftersom kvarteret där Bergslenagymnasiet A är beläget ligger 
inom ett område med förändrad stadsplanering, är det en utmaning att hålla lokalerna i gott skick med 
tanke på att fastigheten troligen kommer få annan användning eller rivas för ny bebyggelse. Kontakt 
med fastighetsägaren angående fel förs kontinuerligt. 
 
Vision för gymnasiesärskolans lokalbehov 
Samla verksamheten i väl anpassade lokaler som möter dagens standard, en idrottshall och ett 
skolområde som är väl anpassat för elevgruppen. En sådan lösning skulle innebära effektiviseringar för: 

• Samordningen av tjänster för lärare och elevassistenter 
• Samordning för skoladministration, nuvarande funktioner finns på båda skolorna 
• Samordning av vaktmästeri, lokalvård och skolbespisning 
• Samordning av IT-funktionen 
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4.3.5 Naturskola 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Verksamheten nyttjas inte av någon av skolorna inom nämndens ansvarsområde och de ekonomiska 
förutsättningarna är oförändrade. Nämnden har budgetmedel för att hantera stadens kostnader 
gentemot kommunförbundet som driver verksamheten. 

Naturskolan är sedan 2002 en del av Navets Science Center i Borås. Verksamheten ska bland annat 
främja barns, ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt 
stödja skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 
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5  Investeringar 

5.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Bäckängsgymnasiet, inventarier i samband 
med lokalutökningar 1 000 500 2 000 3 000 2 000  

Sven Eriksonsgymnasiet, inventarier i 
samband med lokalutökningar    2 000   

Inventarier i samband med ombyggnad 
lokaler Viskastrandsgymnasiet 1 500      

Summa 2 500 500 2 000 5 000 2 000  
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För att möta det ökade söktrycket på Bäckängsgymnasiets program hyr verksamheten tillfälligt in sig i 
andra lokaler i väntan på slutförandet av projekt Campus Bäckäng, som kommer ske etappvis. 
Investeringsanslaget ska användas för inventarier till de utökade lokalerna för att möta ökat elevtal. 

Arbetet med lokalutökning på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet är påbörjat, med 
preliminär plan för färdigställande till 2025. När verksamheten flyttar in i de nya lokalerna kommer 
nämnden äska om investeringsmedel för inventarier. 

Utöver detta har Servicenämnden investeringsanslag på ca 7 mnkr för fordon och maskiner till 
Viskastrandsgymnasiet. 

6 Arbetsgivarpolitik 
Att säkra rätt kompetens i organisationen (kompetensförsörjning), att uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare med bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter är exempel 
på strategiska utvecklingsområden inom uppdraget som arbetsgivare. 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande. 

I Borås Stads personalpolitiska program som är fastställt av Kommunfullmäktige framgår att Borås 
Stad har ambitioner … 
 
… att vara en attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till 
kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att 
medarbetare och chefer känner stolthet och arbetsglädje. 
 
… med hälsosamma arbetsplatser 
Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra 
till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling. 
Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla bemöter varandra med respekt. Samverkan och 
samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott 
arbetsklimat. Medarbetares och chefers gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och 
dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag. God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma 
arbetsplatser och hållbart arbetsliv 
 
. … som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. 
Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för 
kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och 
möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personal 
och kompetensförsörjning. 
 

Under hösten 2021 genomfördes Medarbetarenkät i Borås Stad. I enkäten mäts bland annat Hållbart 
Medarbetarskap (HME), vilket är ett mått med kommungemensamma jämförbara nyckeltal framtaget 
av SKR. 
Resultatet i Medarbetarenkäten 2021 är fortsatt mycket positivt för förvaltningen. 88,9% av 
medarbetarna besvarade enkäten. För frågeområdena för HME anger 86,4% (2019 85%) eller mer 
positivt omdöme, 4-5 (femgradig skala), på områdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Inom 
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samtliga frågeområden ligger förvaltningen i nivå eller över det genomsnittliga resultatet i Borås Stad. 

Pedagogisk personal 

För att säkra kompetensförsörjningen för förvaltningens största yrkesgrupp, lärare, pågår ett arbete 
med utgångspunkt i HÖK 21 - Lärarnas avtalsområde. Arbetsgivaren och fackliga organisationer inom 
lärarnas avtalsområde är i överens i samverkan om följande målbild för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen: 

• Verksamheten inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare har goda förutsättningar som bidrar till en bra arbetsmiljö och 
säkrar kompetensförsörjningen. Arbetsbelastningen ska vara rimlig i förhållande till uppdraget 
och förutsättningar i arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv inom Borås Stad. 
Arbetsgivaren verkar för att möjliggöra kompetens- och professionsutveckling inom ramen för 
anställningen. 

• Verksamheten organiseras utifrån en ändamålsenlig arbets- och utvecklingsorganisation som 
stödjer elevernas lärande och skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas i sina 
uppdrag. Förutsättningar ska finnas för ett gott chef- och ledarskap med fokus på att stödja 
lärarna i kärnuppdraget och där det finns tillit till professionen. 

• Lönen ska avspegla prestation och erfarenhet och stimulera till utveckling mot verksamhetens 
mål och god kvalitet i verksamheten. 

Förvaltningen verkar för att kvalitetssäkra alla steg i rekryteringsprocessen, från behovsanalys och 
kravprofil till introduktion. Rekryterande chefer ska anställa skickliga lärare med rätt kompetens, med 
rätt behörighet och som möter elevernas behov. Kontinuitet och rätt kompetens är kvalitetsfaktorer för 
verksamheten. Åtgärder ska också leda till att medarbetare väljer att vara kvar på arbetsplatser och inom 
vår organisation vilket i sin tur ska leda till ökad/bibehållen hög måluppfyllelse och kvalitet för 
eleverna. 

I syfte att stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt, utifrån målbilden, 
så arbetar förvaltningen med olika aktiviteter, som kan summeras under rubrikerna arbetsmiljö, 
arbetstid, arbetsorganisation och lönebildning. 

I stort finns många pågående processer på skolorna som syftar till att stärka trivsel, känsla av 
meningsfullhet i arbetet och arbetsmiljö. Det är också i grunden en väl fungerande verksamhet med 
stabil ledningsorganisation, ändamålsenliga stödfunktioner på skolorna, normal personalomsättning 
bland lärare och en hög trivsel. Den bilden bekräftas av resultatet i den senaste medarbetarenkäten 
(2021) i förvaltningen. Det är också viktigt att identifiera framgångsfaktorer/friskfaktorer för att 
bibehålla den upplevelsen. Även om urvalet av behöriga/legitimerade lärare har minskat vid 
nyrekrytering så tillsätts ändå majoriteten av tjänsterna utan svårigheter i dagsläget. Med det sagt finns 
det behov och möjlighet till utveckling, främst inom områdena arbetsmiljö, arbetstid och 
kompetensutveckling/professionsutveckling. Åtgärderna i handlingsplanen ska syfta till att stärka dessa 
perspektiv framöver. Det behöver vara huvudfokus på att behålla och kompetensutveckla medarbetare 
inom organisationen. Åtgärder som syftar till att behålla medarbetare kommer leda till att verksamheten 
uppfattas som attraktiv och därmed underlätta vid rekrytering av nya lärare. 

Chefer och ledare 
Sedan många år finns en hög kontinuitet för chefer i förvaltningen. Identifierade aktiviteter för att 
främja kontinuitet är att chefer på alla skolor ingår i ledningsgrupp med fler chefskollegor. 
Verksamhetschefen är placerad på skolan vilket innebär möjlighet till ett nära stöd. I takt med att 
antalet elever ökat har också behovet ökat av rektorer. Att utöka antalet rektorer innebär att 
arbetsmiljön förbättras då både antalet elever och medarbetare per rektor blir hållbart. 
Under hösten 2022 kommer en översyn att ske för Skolintendenter. Denna chefsgrupp har en högre 
personalomsättning och det är viktigt att identifiera vad det beror på. 
För att säkra kompetensförsörjning av chefer på verksamhetsnivå har förvaltningen lyft ett önskemål 
om en övergripande rekryteringsutbildning för Borås Stad likt Framtidens chef. Syftet är att förbereda 
första linjens chefer för framtida uppdrag som verksamhetschef. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Nämndbudget 2023 37(37) 

Övriga personalkategorier 
Personalkategorier inom elevhälsa, serviceorganisation och administration är förstås också viktiga 
nyckelfunktioner att säkerställa. För dessa personalgrupper finns det dock inte något identifierat behov 
av särskilda samlade insatser. Många av de aktiviteter som genomförs inom ramen för handlingsplan 
HÖK 21 handlar om generella insatser för arbetsmiljö på skolorna vilka också kommer påverka övriga 
yrkeskategorier. 
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Godkännande av avtalsförslag Förhyrning av lokal för 

Yrkeshögskolan, Fabriksgatan 11, Vesta 12 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag 

avseende förhyrning av lokal för Yrkeshögskolan, Fabriksgatan 11, Vesta 12. 

Ärendet i sin helhet 

Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler fullt ut. Två nya utbildningar startar 

inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att utöka med ytterligare två 

utbildningar per år de närmaste åren. Det finns en prognos på en volymökning 

med ca 15 % för vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. Genom 

förhyrning av Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen tillgodoses.  

Lokalernas yta är ca 1 572 m2 och är belägna på Fabriksgatan 11, Vesta 12 och  

hyresvärd är Handelsbolaget Kv Vesta 12. Hyran uppgår till 2 240 100 

kronor/år med en avtalstid på 10 år och med en preliminär inflytt 2023-08-01. 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2022-11-24, § 206, godkänt 

upprättat avtalsförslag under förutsättning att även Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden gör detsamma. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 om förhyrning av lokal på 

Fabriksgatan 11, Vesta 12 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 
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Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3682

Hyra Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vesta 12
Adress Fabriksgatan 11
Hyresvärd Handelsbolaget Kv Vesta 12
Yta ca 1 572 kvm
Hyra 2 240 100 kr 1 425 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2023-08-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Klass Ny
Schablonhyra 1 336 kr/kvm Nivå 2022
Årshyra 2 100 192 kr
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr KS 2022-00730 2.6.1.2 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11, Vesta 12 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 155, B 3678) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag om förhyrning av lokal på 
Fabriksgatan 11, Vesta 12, under förutsättning att även Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget, från preliminärt den 1 
augusti 2023 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 2 240 100 
kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-07, § 412 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag om förhyrning av lokal på 
Fabriksgatan 11, Vesta 12, under förutsättning att även Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget, från preliminärt den 1 
augusti 2023 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 2 240 100 
kronor.    

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-09-20 att godkänna avtalsförslaget  
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
detsamma samt att skicka vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att utöka med ytterligare två 
utbildningar per år de närmaste åren. Det finns en prognos på en volymökning 
med ca 15 % för vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. Genom 
förhyrning av Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen tillgodoses.  
Lokalernas yta är ca 1 572 m2 och är belägna på Fabriksgatan 11, Vesta 12 och  
hyresvärd är Handelsbolaget Kv Vesta 12. Hyran uppgår till 2 240 100 
kronor/år med en avtalstid på 10 år och med en preliminär inflytt 2023-08-01.  

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om förhyrning av lokal på Fabriksgatan 

11 för Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 
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Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer den interkommunala 

ersättningen för gymnasieskolan år 2023, enligt upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2022 har 

upprättats. Prislistan bygger på budgeterat elevtal och programmens 

självkostnader. 

Beslut om ersättningsnivån ska normalt beslutas och expedieras innan 

årsskiftet. Men med anledning av valet till Kommunfullmäktige i slutet på 2022 

har kommunbidraget fastställts senare än normalt, därav att nämndens budget 

och beslut om ersättningsnivå fattas vid detta nämndsammanträde. 

Ersättningen för januari är baserat på den nivå som gäller för 2022 och en 

reglering mot den nya nivån för 2023 kommer att göras, vilket har 

kommunicerats till alla berörda kommuner. 

Ersättningsbelopp 2023 – Gymnasiet 

Program Adm 
Under-
visning 

Läro-
medel 

Elev-
hälsa 

Skol-
måltid 

Lokaler 
Ersättnings-
belopp 2023 

BF - Barn- och 
fritidsprogrammet 

6 768 50 090 9 471 3 957 5 410 20 632 96 327 

BA - Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

7 241 72 457 10 466 3 957 5 410 31 644 131 173 

BA - Bygg och anläggning, 
inr anläggningsfordon 

7 241 247 522 81 831 3 957 5 410 92 854 438 815 

EE - El- och 
energiprogrammet 

7 241 78 453 9 472 3 957 5 410 30 580 135 112 

ES - Estetiska programmet 5 400 62 499 9 019 3 957 5 410 8 919 95 204 

ES - Estetiska programmet, 
inr musik 

5 400 61 033 13 275 3 957 5 410 15 688 104 763 

FT - Fordon- och 
transportprogrammet 

7 241 65 515 9 667 3 957 5 410 29 293 121 082 

FT - Fordon och transport, 
inr transportfordon 

7 241 125 119 45 104 3 957 5 410 55 973 242 803 

FS - Försäljning och 
serviceprogrammet 

8 016 84 755 8 456 3 957 5 410 8 366 118 959 

HV - Hantverksprogrammet 8 016 112 753 22 811 3 957 5 410 61 267 214 213 
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HT - Hotell- och 
turismprogrammet 

8 016 111 354 21 117 3 957 5 410 18 165 168 019 

IM - Språkintroduktion 5 086 101 200 5 464 3 957 5 410 12 809 133 925 

IM - Individuellt alternativ 6 399 94 812 14 660 3 957 5 410 21 830 147 067 

IM - Yrkesintroduktion 7 740 77 976 14 600 3 957 5 410 18 053 127 735 

IN - Industritekniska 
programmet 

7 241 136 216 27 029 3 957 5 410 52 249 232 102 

RL - Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

8 016 89 626 24 199 3 957 5 410 33 938 165 145 

NA - 
Naturvetenskapsprogrammet 

5 400 55 864 7 878 3 957 5 410 14 566 93 074 

VO - Vård- och 
omsorgsprogrammet 

8 016 63 714 9 508 3 957 5 410 17 430 108 034 

SA - Samhällsvetenskapliga 
programmet  

5 715 42 001 6 565 3 957 5 410 14 052 77 701 

HU - Humanistiska 
programmet 

5 400 73 876 9 431 3 957 5 410 8 916 106 990 

TE - Teknikprogrammet 5 086 62 408 11 811 3 957 5 410 12 211 100 882 

IB - International 
Baccalaureate 

5 086 124 960 22 999 3 957 5 410 12 939 175 350 

EK - Ekonomiprogrammet 5 086 48 946 2 822 3 957 5 410 13 446 79 667 

VF- VVS- och 
fastighetsprogrammet 

7 241 87 048 13 427 3 957 5 410 47 179 164 262 

EK - Specialutformat 
program entreprenör 

      Riksprislista EK 

TE - Specialutformat 
program Teknik spets 

      Riksprislista TE 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasieskolor 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar och 

bidragsbelopp för fristående huvudmän, år 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

interkommunala ersättningar och bidragsbelopp för fristående huvudmän i 

gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola, att gälla för år 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Interkommunal ersättning 

Följande interkommunala priser är beräknade för gymnasiesärskolan/anpassad 

gymnasieskola år 2023: 

Elevkategori A B C 
 

Nationella progr, Bergslena 390 000 kr/år 540 000 kr/år 770 000 kr/år 

Nationella progr, Viskastrand 420 000 kr/år 540 000 kr/år 770 000 kr/år 

Individuella programmet 390 000 kr/år  540 000 kr/år 770 000 kr/år        

 

Bidragsbelopp till fristående huvudmän 

Följande grundbelopp till fristående huvudmän är beräknade för gymnasie-

särskolan/anpassad gymnasieskola år 2023: 

Program 
Under-
visning 

Läro-
medel 

Elev- 
hälsa 

Skol- 
måltid 

Lokaler 
Del 
summa 

Admin 
3% 

Del 
summa 

Moms 
6% 

Totalt per 
år 

Prog för administration, 
handel och varuhantering 
Prog för estetiska 
verksamheter 
Prog för hotell, restaurang 
och bageri 
Prog för samhälle  natur och 
språk 
Prog för hälsa vård och 
omsorg 

175 115 34 380 19 881 10 344 43 951 283 672 8 510 292 182 17 531 309 713 kr 

Prog för fastighet, anläggning 
och byggnation 
Prog för fordonsvård och 
godshantering 

61 178 15 917 19 881 10 344 110 917 218 237 6 547 224 784 13 487 238 271 kr 
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Individuella programmet 267 812 22 250 19 881 10 344 39 286 359 573 10 787 370 360 22 222 392 582 kr 

 

I de fall där programmet saknas ska riksprislistan för gymnasiesärskolan 

användas, enligt 19 kap. 45–48 §§ skollagen. 

Beslut om ersättnings/-bidragsnivån ska normalt beslutas och expedieras innan 

årsskiftet. Men med anledning av valet till Kommunfullmäktige i slutet på 2022 

har kommunbidraget fastställts senare än normalt, därav att nämndens budget 

och beslut om ersättnings/-bidragsnivå fattas vid detta nämndsammanträde. 

Ersättningen/bidraget för januari är baserat på den nivå som gäller för 2022 

och en reglering mot den nya nivån för 2023 kommer att göras, vilket har 

kommunicerats till alla berörda huvudmän. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasiesärskola 

2. Berörda fristående huvudmän 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Kommunala vuxenutbildningens interkommunala 

ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, år 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

Vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättningsnivån för 

folkhögskola sfi, att gälla för år 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Följande ersättningsnivåer gäller år 2023: 

Sfi    52 kr per timme 

Särskild utbildning för vuxna  672 kr per timme 

Grundläggande vuxenutbildning  102 kr per poäng 

Gymnasial teoretisk inriktning  62 kr per poäng 

Gymnasial yrkesinriktad i egenregi  135 kr per poäng 

Yrkesinriktat i kombination med sfi/gruv i egenregi 119 kr per poäng 

Upphandlad yrkesinriktad utbildning gäller upphandlat  

pris med administrativt påslag om:  12 kr per poäng 

För elev i behov av särskilt stöd kan ytterligare kostnader tillkomma, enligt 

individuell överenskommelse. 

Kostnader för läromedel, skolmåltider och reseersättning kan tillkomma för 

elever som är berättigade till detta. 

Hemkommunen åtar sig att betala hela utbildningskostnaden, även om eleven 

folkbokför sig i Borås under studietiden. Debitering sker inte då eleven avbryter 

inom en vecka från utbildningens start.          
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Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever inom Vuxenutbildningen Borås Stad 

2. Berörda folkhögskolor 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Bidragsbelopp för ersättning till fristående 

gymnasieskolor år 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående 

gymnasieskolor år 2023 enligt upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Beräkningen av bidragsbeloppen görs enligt bestämmelser i Skollagen (16, 19 

kap) och Gymnasieförordningen (13 kap). Kommunfullmäktige beslutade den 8 

december 2022 om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2023, 

som ligger till grund för bidragsbeloppen. Budgeten görs inte per program, utan 

per gymnasieskola, varför bidragsbeloppen beräknats med hjälp av 

gymnasieskolornas egen fördelning av resurser per program.  

Beslut om tilldelning av bidrag till fristående huvudman ska normalt beslutas 

och expedieras innan årsskiftet. Men med anledning av valet till Kommun-

fullmäktige i slutet på 2022 har kommunbidraget fastställts senare än normalt, 

därav att nämndens budget och beslut om bidrag till fristående huvudman fattas 

vid detta nämndsammanträde. Bidraget till fristående huvudman för januari är 

baserat på den nivå som gäller för 2022 och en reglering mot den nya nivån för 

2023 kommer att göras, vilket har kommunicerats till alla berörda fristående 

huvudmän. 

Bidragsbelopp 2023 – Gymnasiet 

Program 
Under-
visning 

Läro-
medel 

Elev-
hälsa 

Skol-
måltid 

Lokaler Summa Adm 

Del-
summa 
inkl 3% 
adm 

Moms 
Bidrags-
belopp 
2023 

BF - Barn- och 
fritidsprogrammet 

42 534 9 468 3 929 5 392 20 607 81 930 2 458 84 388 5 063 89 451 

BA - Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

67 813 10 466 3 929 5 392 31 620 119 220 3 577 122 796 7 368 130 164 

BA - Bygg och anläggning, inr 
anläggningsfordon 

232 362 81 831 3 929 5 392 92 785 416 299 12 489 428 788 25 727 454 516 

EE - El- och energiprogrammet 73 449 9 472 3 929 5 392 30 557 122 799 3 684 126 483 7 589 134 072 

ES - Estetiska programmet 59 471 9 017 3 929 5 392 8 908 86 717 2 602 89 319 5 359 94 678 

ES - Estetiska programmet, inr 
musik 

58 074 13 272 3 929 5 392 15 669 96 337 2 890 99 227 5 954 105 181 
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FT - Fordon- och 
transportprogrammet 

61 288 9 667 3 929 5 392 29 272 109 548 3 286 112 834 6 770 119 604 

FT - Fordon och transport, inr 
transportfordon 

117 312 45 104 3 929 5 392 55 932 227 668 6 830 234 498 14 070 248 568 

FS - Försäljning och 
serviceprogrammet 

70 745 8 456 3 929 5 392 8 357 96 878 2 906 99 785 5 987 105 772 

HV - Hantverksprogrammet 94 201 22 811 3 929 5 392 61 200 187 533 5 626 193 159 11 590 204 748 

HT - Hotell- och 
turismprogrammet 

93 030 21 117 3 929 5 392 18 146 141 613 4 248 145 861 8 752 154 613 

IM - Språkintroduktion 88 276 5 461 3 929 5 392 12 792 115 850 3 476 119 326 7 160 126 485 

IM - Individuellt alternativ 89 430 14 658 3 929 5 392 25 353 138 762 4 163 142 925 8 575 151 500 

IM - Yrkesintroduktion 67 966 14 600 3 929 5 392 18 036 109 922 3 298 113 220 6 793 120 013 

IN - Industritekniska 
programmet 

127 743 27 029 3 929 5 392 52 210 216 303 6 489 222 792 13 368 236 159 

RL - Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

74 826 24 199 3 929 5 392 33 901 142 246 4 267 146 514 8 791 155 304 

NA - 
Naturvetenskapsprogrammet 

53 151 7 876 3 929 5 392 14 549 84 896 2 547 87 443 5 247 92 690 

VO - Vård- och 
omsorgsprogrammet 

53 117 9 508 3 929 5 392 17 411 89 356 2 681 92 037 5 522 97 559 

SA - Samhällsvetenskapliga 
programmet 

39 855 6 564 3 929 5 392 13 529 69 269 2 078 71 347 4 281 75 628 

HU - Humanistiska programmet 70 307 9 428 3 929 5 392 8 906 97 962 2 939 100 901 6 054 106 955 

TE - Teknikprogrammet 54 259 11 806 3 929 5 392 12 195 87 580 2 627 90 208 5 412 95 620 

IB - International Baccalaureate 109 111 22 988 3 929 5 392 12 921 154 342 4 630 158 972 9 538 168 510 

EK - Ekonomiprogrammet 42 454 2 821 3 929 5 392 13 428 68 024 2 041 70 065 4 204 74 268 

VF- VVS- och 
fastighetsprogrammet 

81 528 13 427 3 929 5 392 47 144 151 420 4 543 155 963 9 358 165 320 

EK - Specialutformat program 
entreprenör 

58 127 28 255 3 929 5 392 2 713 98 416 2 952 101 368 6 082 107 451 

TE - Specialutformat program 
Teknik spets 

87 905 41 133 3 929 5 392 19 362 157 721 4 732 162 452 9 747 172 200 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bidragsbelopp fristående, beräkningsunderlag 2023 

Beslutet expedieras till 

1. Till berörda fristående gymnasieskolor 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



Bidragsbelopp 2023 Vht 65 - Gymnasiet

3% 6%

Program Elevantal Skola Undervisning Läromedel Elevhälsa Skolmåltid Lokaler Summa Adm Delsumma inkl 3% adm Moms Bidragsbelopp 2023

BF - Barn- och fritidsprogrammet * 209 * 42 534 9 468 3 929 5 392 20 607 81 930 2 458 84 388 5 063 89 451

BA - Bygg- och anläggningsprogrammet 229 VS 67 813 10 466 3 929 5 392 31 620 119 220 3 577 122 796 7 368 130 164

BA - Bygg och anläggning, inr anläggningsfordon 23 VS 232 362 81 831 3 929 5 392 92 785 416 299 12 489 428 788 25 727 454 516

EE - El- och energiprogrammet 190 VS 73 449 9 472 3 929 5 392 30 557 122 799 3 684 126 483 7 589 134 072

ES - Estetiska programmet 193 * 59 471 9 017 3 929 5 392 8 908 86 717 2 602 89 319 5 359 94 678

ES - Estetiska programmet, inr musik 56 BÄ 58 074 13 272 3 929 5 392 15 669 96 337 2 890 99 227 5 954 105 181

FT - Fordon- och transportprogrammet 165 VS 61 288 9 667 3 929 5 392 29 272 109 548 3 286 112 834 6 770 119 604

FT - Fordon och transport, inr transportfordon 48 VS 117 312 45 104 3 929 5 392 55 932 227 668 6 830 234 498 14 070 248 568

FS - Försäljning och serviceprogrammet 113 AL 70 745 8 456 3 929 5 392 8 357 96 878 2 906 99 785 5 987 105 772

HV - Hantverksprogrammet * 117 * 94 201 22 811 3 929 5 392 61 200 187 533 5 626 193 159 11 590 204 748

HT - Hotell- och turismprogrammet 39 AL 93 030 21 117 3 929 5 392 18 146 141 613 4 248 145 861 8 752 154 613

IM - Språkintroduktion * 70 * 88 276 5 461 3 929 5 392 12 792 115 850 3 476 119 326 7 160 126 485

IM - Individuellt alternativ * 118 * 89 430 14 658 3 929 5 392 25 353 138 762 4 163 142 925 8 575 151 500

IM - Yrkesintroduktion * 87 * 67 966 14 600 3 929 5 392 18 036 109 922 3 298 113 220 6 793 120 013

IN - Industritekniska programmet 37 VS 127 743 27 029 3 929 5 392 52 210 216 303 6 489 222 792 13 368 236 159

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet 90 AL 74 826 24 199 3 929 5 392 33 901 142 246 4 267 146 514 8 791 155 304

NA - Naturvetenskapsprogrammet 497 BÄ 53 151 7 876 3 929 5 392 14 549 84 896 2 547 87 443 5 247 92 690

VO - Vård- och omsorgsprogrammet 165 AL 53 117 9 508 3 929 5 392 17 411 89 356 2 681 92 037 5 522 97 559

SA - Samhällsvetenskapliga programmet  * 824 * 39 855 6 564 3 929 5 392 13 529 69 269 2 078 71 347 4 281 75 628

HU - Humanistiska programmet 80 BÄ 70 307 9 428 3 929 5 392 8 906 97 962 2 939 100 901 6 054 106 955

TE - Teknikprogrammet 377 SE 54 259 11 806 3 929 5 392 12 195 87 580 2 627 90 208 5 412 95 620

IB - International Baccalaureate 59 SE 109 111 22 988 3 929 5 392 12 921 154 342 4 630 158 972 9 538 168 510

EK - Ekonomiprogrammet 660 SE 42 454 2 821 3 929 5 392 13 428 68 024 2 041 70 065 4 204 74 268

VF- VVS- och fastighetsprogrammet 73 VS 81 528 13 427 3 929 5 392 47 144 151 420 4 543 155 963 9 358 165 320

EK - Specialutformat program entreprenör 68 SE 58 127 28 255 3 929 5 392 2 713 98 416 2 952 101 368 6 082 107 451

TE - Specialutformat program Teknik spets 10 SE 87 905 41 133 3 929 5 392 19 362 157 721 4 732 162 452 9 747 172 200

Totalt 4 593 449 406 800

Kontroll Agresso -449 406 800

Diff 0



Beräkningsunderlag Vht 65 - Gymnasiet

Program Elevantal Skola 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 658 - APL/ Syv 659 - Statsbidrag Summa

BF - Barn- och fritidsprogrammet * 209 * 5 392 3 929 20 607 45 493 9 468 1 335 -4 294 81 930

BA - Bygg- och anläggningsprogrammet 229 VS 5 392 3 929 31 620 73 070 10 466 1 991 -7 247 119 220

BA - Bygg och anläggning, inr anläggningsfordon 23 VS 5 392 3 929 92 785 237 619 81 831 1 991 -7 247 416 299

EE - El- och energiprogrammet 190 VS 5 392 3 929 30 557 78 706 9 472 1 991 -7 247 122 799

ES - Estetiska programmet 193 BÄ 5 392 3 929 8 908 61 065 9 017 1 124 -2 719 86 717

ES - Estetiska programmet, inr musik 56 BÄ 5 392 3 929 15 669 59 669 13 272 1 124 -2 719 96 337

FT - Fordon- och transportprogrammet 165 VS 5 392 3 929 29 272 66 545 9 667 1 991 -7 247 109 548

FT - Fordon och transport, inr transportfordon 48 VS 5 392 3 929 55 932 122 568 45 104 1 991 -7 247 227 668

FS - Försäljning och serviceprogrammet 113 AL 5 392 3 929 8 357 72 773 8 456 1 537 -3 566 96 878

HV - Hantverksprogrammet 117 AL 5 392 3 929 61 200 96 230 22 811 1 537 -3 566 187 533

HT - Hotell- och turismprogrammet 39 AL 5 392 3 929 18 146 95 058 21 117 1 537 -3 566 141 613

IM - Språkintroduktion * 70 * 5 392 3 929 12 792 92 489 5 461 1 062 -5 276 115 850

IM - Individuellt alternativ * 118 * 5 392 3 929 25 353 93 010 14 658 1 594 -5 175 138 762

IM - Yrkesintroduktion * 87 * 5 392 3 929 18 036 71 145 14 600 1 699 -4 878 109 922

IN - Industritekniska programmet 37 VS 5 392 3 929 52 210 132 999 27 029 1 991 -7 247 216 303

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet 90 AL 5 392 3 929 33 901 76 855 24 199 1 537 -3 566 142 246

NA - Naturvetenskapsprogrammet 497 BÄ 5 392 3 929 14 549 54 746 7 876 1 124 -2 719 84 896

VO - Vård- och omsorgsprogrammet 165 AL 5 392 3 929 17 411 55 146 9 508 1 537 -3 566 89 356

SA - Samhällsvetenskapliga programmet  * 824 * 5 392 3 929 13 529 42 076 6 564 1 272 -3 493 69 269

HU - Humanistiska programmet 80 BÄ 5 392 3 929 8 906 71 901 9 428 1 124 -2 719 97 962

TE - Teknikprogrammet 377 SE 5 392 3 929 12 195 58 472 11 806 1 062 -5 276 87 580

IB - International Baccalaureate 59 SE 5 392 3 929 12 921 113 325 22 988 1 062 -5 276 154 342

EK - Ekonomiprogrammet 660 SE 5 392 3 929 13 428 46 667 2 821 1 062 -5 276 68 024

VF- VVS- och fastighetsprogrammet 73 VS 5 392 3 929 47 144 86 785 13 427 1 991 -7 247 151 420

EK - Specialutformat program entreprenör 68 SE 5 392 3 929 2 713 62 341 28 255 1 062 -5 276 98 416

TE - Specialutformat program Teknik spets 10 SE 5 392 3 929 19 362 92 119 41 133 1 062 -5 276 157 721

Summa 4 593 24 761 300 18 044 300 88 772 100 284 746 800 47 862 500 6 235 800 -21 016 000 449 406 800

Kontroll Agresso -24 761 300 -18 044 300 -88 772 100 -284 746 800 -47 862 500 -6 235 800 21 016 000 -449 406 800

Diff 0 0 0 0 0 0 0 0

* = Programmet finns på flera skolor

Program som finns på flera skolor Elevantal Skola 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 658 -Syv 659 - Statsbidrag Summa

BF - Barn- och fritidsprogrammet AL 120 AL 7 933 4 625 14 336 40 169 6 547 1 537 -3 403 71 744

BF - Barn- och fritidsprogrammet SE 89 SE 4 636 2 303 28 837 51 702 12 781 1 062 -5 113 96 208

BF - Barn- och fritidsprogrammet * 209 * 6 529 3 636 20 511 45 080 9 201 1 335 -4 131 82 162

IM - Språkintroduktion AL 0 AL 0 0 0 0 0 0 0 0

IM - Språkintroduktion SE 70 SE 4 636 2 303 12 697 92 077 5 195 1 062 -5 113 112 856

IM - Språkintroduktion * 70 * 4 636 2 303 12 697 92 077 5 195 1 062 -5 113 112 856

IM - Individuellt alternativ VS 64 VS 5 484 3 065 30 568 100 061 13 602 1 991 -7 084 147 687

IM - Individuellt alternativ AL 0 AL 0 0 0 0 0 0 0 0

IM - Individuellt alternativ BÄ 54 BÄ 4 585 2 296 18 964 83 752 15 327 1 124 -2 555 123 493

IM - Individuellt alternativ * 118 * 5 073 2 713 25 257 92 598 14 392 1 594 -5 011 136 615

IM - Yrkesintroduktion VS 31 VS 5 484 3 065 19 629 79 734 9 249 1 991 -7 084 112 067

IM - Yrkesintroduktion AL 56 AL 7 933 4 625 17 005 65 749 17 148 1 537 -3 403 110 594

IM - Yrkesintroduktion * 87 * 7 060 4 069 17 940 70 732 14 333 1 699 -4 714 111 119

SA - Samhällsvetenskapliga programmet VS 141 VS 5 484 3 065 11 647 27 619 4 214 1 991 -7 084 46 936

SA - Samhällsvetenskapliga programmet BÄ 683 BÄ 4 585 2 296 13 802 44 563 6 728 1 124 -2 555 70 543

SA - Samhällsvetenskapliga programmet  * 824 * 4 739 2 428 13 434 41 664 6 297 1 272 -3 330 66 503



Budget 2023, Verksamhet 65

Gymnaise- och vuxenutbildningsförvaltningen

Verksamhet Verksamhet_text Budget Bidragsunderlag Rektorer, Gy-chef, Kompetensutv Personaladm, K6686 Särskilda verksamheter Korrigerat bidragsunderlag

65100 Administration, gy 28 050 000 0 -1 832 000 -153 000 0

65200 Skolmåltidsverksamhet, gy 24 844 300 24 844 300 -83 000 24 761 300

65330 Skolhälsovård, gy 8 934 400 8 934 400 -114 100 8 820 300

65340 Psykologverksamhet, gy 3 123 000 3 123 000 -12 000 3 111 000

65350 Kuratorsverksamhet, gy 6 113 000 6 113 000 6 113 000

65400 Skolskjutsar, gy 17 700 000 0 0

65450 Inackorderingsbidrag, gy 800 000 0 0

65500 Lokaler och fysisk miljö, gy 66 442 000 66 442 000 66 442 000

65550 Vaktmästeri, gy 7 830 000 7 830 000 -33 000 7 797 000

65560 Städning och renhållning, gy 14 592 100 14 592 100 -59 000 14 533 100

65630 Lärarledd undervisning, gy 314 555 900 314 555 900 1 832 000 -1 287 600 -30 353 500 284 746 800

65650 Läromedel, gy 47 870 500 47 870 500 -8 000 47 862 500

65700 Elevassistenter, gy 2 358 000 0 -2 000 0

65830 APU-verksamhet, gy 1 150 000 1 150 000 1 150 000

65840 SYO-verksamhet, gy 5 085 800 5 085 800 5 085 800

65930 Statsbidrag, gy -21 016 000 -21 016 000 -21 016 000

65950 Externa skolersättningar, gy -31 294 000 0 0

65980 Interna skolersättningar, gy 160 000 0 0

Summa 497 299 000 479 525 000 0 -1 751 700 -30 353 500 449 406 800

Kontroll fördelat 497 299 000 -1 751 700 -30 353 500 449 406 800

Diff 0 0 0 0

Avdrag vht 65100 som ska läggas till vht 65630 Bidragsunderlag 2022 403 577 850

Rektorer AL 0 Budgeterad på vht 65630 , frittkod 1912 Diff 45 828 950

Rektorer BÄ 0 Budgeterad på vht 65630, frittkod 1912 Diff % 11%

Rektorer SE 0 Budgeterad på vht 65630, frittkod 1912

Rektorer VS 0 Budgeterad på vht 65630, frittkod 1912

Summa 0

25% Gy-chef AL -314 250 Budgeterad på vht 65100, frittkod 1913

25% Gy-chef BÄ -303 000 Budgeterad på vht 65100, frittkod 1913

25% Gy-chef SE -298 750 Budgeterad på vht 65100, frittkod 1913

25% Gy-chef VS -287 500 Budgeterad på vht 65100, frittkod 1913

Summa -1 203 500

Kompetensutv AL -68 000 Budget konto 47* vht 65100

Kompetensutv BÄ -36 000 Budget konto 47* vht 65100

Kompetensutv SE -81 000 Budget konto 47* vht 65100

Kompetensutv VS -35 000 Budget konto 47* vht 65100

Kompetensutv 2529 -408 500 Budget konto 47* vht 65100 Fördelad en fjärdedel på varje skola

Summa -628 500

TOTALT ATT LÄGGA TILLBAKA VHT 65630: -1 832 000

Avdrag för speciella verksamheter

Särskilt stöd -17 127 500 IM-organsiationen, IM-samordnare

Modersmål -2 626 000

NIU -2 700 000

ASD -7 900 000 ASD-samordnare

Summa -30 353 500

Korrigeringar



Centralt budgeterade kostnader 2023

Ansv 250 + 2529 + 2526: Vht 65

Korrigering

Verksamhet Verksamhet_text Budget - Ansv 250 Budget - Ansv 2529 Budget - Ansv 2526 Bidragsunderlag Personaladm, K6686 Korrigerat bidragsunderlag

65100 Administration, gy 0 5 417 500 0 0 -11 000 0

65200 Skolmåltidsverksamhet, gy 0 400 000 0 400 000 400 000

65330 Skolhälsovård, gy 0 1 989 000 0 1 989 000 -4 000 1 985 000

65340 Psykologverksamhet, gy 0 3 123 000 0 3 123 000 -12 000 3 111 000

65350 Kuratorsverksamhet, gy 0 0 0 0 0

65400 Skolskjutsar, gy 0 17 700 000 0 0 0

65450 Inackorderingsbidrag, gy 0 800 000 0 0 0

65500 Lokaler och fysisk miljö, gy 0 0 440 000 440 000 440 000

65550 Vaktmästeri, gy 0 0 0 0 0

65560 Städning och renhållning, gy 0 0 0 0 0

65630 Lärarledd undervisning, gy 1 195 500 600 000 100 000 1 895 500 1 895 500

65650 Läromedel, gy 224 500 1 000 000 0 1 224 500 1 224 500

65700 Elevassistenter, gy 0 0 0 0 0

65830 APU-verksamhet, gy 0 0 0 0 0

65840 SYO-verksamhet, gy 0 0 0 0 0

65930 Statsbidrag, gy 0 -750 000 0 -750 000 -750 000

65950 Externa skolersättningar, gy 500 000 -31 794 000 0 0 0

65980 Interna skolersättningar, gy 160 000 0 0 0 0

Summa 2 080 000 -1 514 500 540 000 8 322 000 -27 000 8 306 000

Centrala kostnader bakas in i resp vht

Vht Summa Per elev

Vht 652 400 000 87 Ingår i beräkning "Fördelning vht 652-653"

Vht 653 5 096 000 1 110 Ingår i beräkning "Fördelning vht 652-653"

Vht 655 440 000 96 Läggs till i kostnaden per elev på resp vht

Vht 65630 1 895 500 413 Läggs till i kostnaden per elev på resp vht

Vht 65650 1 224 500 267 Läggs till i kostnaden per elev på resp vht

Vht 658 0 0

Vht 659 -750 000 -163 Läggs till i kostnaden per elev på resp vht

Summa 8 306 000 1 809



Bidragsbelopp 2023 Vht 65 - Gymnasiet

Program Elevantal Andel 652 - Skolmåltid 652 - Per elev 653 - Elevhälsa 653 - Per elev

BF - Barn- och fritidsprogrammet * 209 4,6% 1 126 862 5 392 821 178 3 929

BA - Bygg- och anläggningsprogrammet 229 5,0% 1 234 695 5 392 899 759 3 929

BA - Bygg och anläggning, inr anläggningsfordon 23 0,5% 124 009 5 392 90 369 3 929

EE - El- och energiprogrammet 190 4,1% 1 024 420 5 392 746 525 3 929

ES - Estetiska programmet 193 4,2% 1 037 899 5 392 756 348 3 929

ES - Estetiska programmet, inr musik 56 1,2% 299 238 5 392 218 064 3 929

FT - Fordon- och transportprogrammet 165 3,6% 889 628 5 392 648 298 3 929

FT - Fordon och transport, inr transportfordon 48 1,0% 258 801 5 392 188 596 3 929

FS - Försäljning och serviceprogrammet 113 2,4% 606 564 5 392 442 022 3 929

HV - Hantverksprogrammet 117 2,5% 628 131 5 392 457 738 3 929

HT - Hotell- och turismprogrammet 39 0,8% 207 580 5 392 151 270 3 929

IM - Språkintroduktion * 70 1,5% 377 418 5 392 275 036 3 929

IM - Individuellt alternativ * 118 2,6% 636 218 5 392 463 631 3 929

IM - Yrkesintroduktion * 87 1,9% 469 076 5 392 341 830 3 929

IN - Industritekniska programmet 37 0,8% 199 492 5 392 145 376 3 929

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet 90 1,9% 482 556 5 392 351 653 3 929

NA - Naturvetenskapsprogrammet 497 10,8% 2 679 666 5 392 1 952 753 3 929

VO - Vård- och omsorgsprogrammet 165 3,6% 889 628 5 392 648 298 3 929

SA - Samhällsvetenskapliga programmet  * 824 17,9% 4 442 746 5 392 3 237 562 3 929

HU - Humanistiska programmet 80 1,7% 428 639 5 392 312 362 3 929

TE - Teknikprogrammet 377 8,2% 2 029 968 5 392 1 479 299 3 929

IB - International Baccalaureate 59 1,3% 318 109 5 392 231 816 3 929

EK - Ekonomiprogrammet 660 14,4% 3 558 510 5 392 2 593 193 3 929

VF- VVS- och fastighetsprogrammet 73 1,6% 393 593 5 392 286 823 3 929

EK - Specialutformat program entreprenör 68 1,5% 363 939 5 392 265 213 3 929

TE - Specialutformat program Teknik spets 10 0,2% 53 917 5 392 39 291 3 929

Fördelat 4 593 100,0% 24 761 300 18 044 300

Kontroll Agresso -24 761 300 -18 044 300

Diff 0 0



Programkostnad Almås 2023

Program Elevantal Andel 651 - Adm 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 657 - Elevass 658 - APL/ Syv 659 - Statsbidrag Fördelat per elev Totalt 

Försäljning och service 113 16% 0 0 892 425 7 933 520 272 4 625 929 340 8 261 8 140 576 72 361 921 318 8 189 0 0 172 941 1 537 -382 790 -3 403 99 503 11 194 081

Hantverk 117 17% 0 0 924 155 7 933 538 771 4 625 7 118 665 61 104 11 162 682 95 817 2 626 376 22 544 0 0 179 090 1 537 -396 400 -3 403 190 157 22 153 338

Restaurang och Livsmedel 90 13% 0 0 709 973 7 933 413 905 4 625 3 025 521 33 805 6 841 577 76 442 2 141 910 23 932 0 0 137 584 1 537 -304 531 -3 403 144 871 12 965 940

Barn och fritid 120 17% 0 0 951 920 7 933 554 957 4 625 1 720 325 14 336 4 820 293 40 169 785 637 6 547 0 0 184 470 1 537 -408 309 -3 403 71 744 8 609 292

Vård och omsorg 165 24% 0 0 1 308 890 7 933 763 066 4 625 2 856 955 17 315 9 030 956 54 733 1 524 747 9 241 0 0 253 646 1 537 -561 426 -3 403 91 981 15 176 834

Hotell och Turism 39 6% 0 0 305 408 7 933 178 049 4 625 694 913 18 050 3 643 859 94 646 802 736 20 850 0 0 59 184 1 537 -130 999 -3 403 144 238 5 553 150

IM, Yrkesintroduktion 56 8% 0 0 444 229 7 933 258 980 4 625 952 281 17 005 3 681 932 65 749 960 276 17 148 0 0 86 086 1 537 -190 544 -3 403 110 594 6 193 240

IM, Individuellt alternativ 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IM, Språkintroduktion 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fördelat 698 100% 0 5 537 000 3 228 000 17 298 000 47 321 875 9 763 000 0 1 073 000 -2 375 000 81 845 875

Budget 4 772 000 5 556 000 3 252 000 17 317 000 56 634 000 9 763 000 0 1 073 000 -2 375 000 95 992 000

Korrigering - Administration -4 772 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 772 000

Korrigering - Rektorer, Gy-chef, Komp.utv -484 375 0 0 0 484 375 0 0 0 0 0

Korrigering - Elevassistent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - Personaladm -29 000 -19 000 -24 000 -19 000 -254 000 0 0 0 0 -345 000

Korrigering - Köpta/ Sålda platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - Särskilt stöd 0 0 0 0 -6 142 500 0 0 0 0 -6 142 500

Korrigering - Modersmål 0 0 0 0 -600 000 0 0 0 0 -600 000

Korrigering - NIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - ASD 0 0 0 0 -2 800 000 0 0 0 0 -2 800 000

Korrigerat bidragsunderlag 0 5 537 000 3 228 000 17 298 000 47 321 875 9 763 000 0 1 073 000 -2 375 000 81 845 875



Programkostnad Bäckäng 2023

Program Elevantal Andel 651 - Adm 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 657 - Elevass 658 - APL/ Syv 659 - Statsbidrag Fördelat per elev Totalt 

Estetiska 193 12% 0 0 882 677 4 585 441 955 2 296 1 696 407 8 813 11 675 646 60 653 1 684 492 8 751 0 0 216 354 1 124 -491 883 -2 555 83 666 16 105 648

Estetiska, musik 56 4% 0 0 254 486 4 585 127 421 2 296 864 335 15 574 3 288 724 59 256 721 812 13 006 0 0 62 378 1 124 -141 816 -2 555 93 285 5 177 339

Humanistiska 80 5% 0 0 364 534 4 585 182 522 2 296 700 397 8 810 5 683 352 71 489 728 355 9 162 0 0 89 352 1 124 -203 141 -2 555 94 910 7 545 370

Naturvetenskap 497 32% 0 0 2 278 911 4 585 1 141 047 2 296 7 183 255 14 453 27 003 400 54 333 3 781 720 7 609 0 0 558 588 1 124 -1 269 952 -2 555 81 845 40 676 970

Samhäll 683 44% 0 0 3 131 784 4 585 1 568 079 2 296 9 427 062 13 802 30 436 408 44 563 4 594 945 6 728 0 0 767 637 1 124 -1 745 226 -2 555 70 543 48 180 688

IM, Individuellt alt 54 3% 0 0 247 608 4 585 123 977 2 296 1 024 044 18 964 4 522 595 83 752 827 676 15 327 0 0 60 692 1 124 -137 983 -2 555 123 493 6 668 610

Fördelat 1 562 100% 0 7 160 000 3 585 000 20 895 500 82 610 125 12 339 000 0 1 755 000 -3 990 000 124 354 625

Budget 6 590 000 7 183 000 3 618 000 20 920 500 86 885 000 12 342 000 870 000 1 755 000 -3 990 000 136 173 500

Korrigering - Administration -6 590 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 590 000

Korrigering - Rektorer, Gy-chef, Komp.utv -441 125 0 0 0 441 125 0 0 0 0 0

Korrigering - Elevassistent 0 0 0 0 0 0 -870 000 0 0 -870 000

Korrigering - Personaladm -38 000 -23 000 -33 000 -25 000 -340 000 -3 000 -2 000 0 0 -464 000

Korrigering - Köpta/ Sålda platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - Särskilt stöd 0 0 0 0 -3 180 000 0 0 0 0 -3 180 000

Korrigering - Modersmål 0 0 0 0 -1 196 000 0 0 0 0 -1 196 000

Korrigering - NIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerat bidragsunderlag 0 7 160 000 3 585 000 20 895 500 82 610 125 12 339 000 0 1 755 000 -3 990 000 124 354 625



Programkostnad Sven Erikson 2023

Program Elevantal Andel 651 - Adm 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 657 - Elevass 658 - APL/ Syv 659 - Statsbidrag Fördelat per elev Totalt 

Barn och fritid 89 7% 0 0 412 594 4 636 204 927 2 303 2 566 473 28 837 4 601 495 51 702 1 137 475 12 781 0 0 94 546 1 062 -455 023 -5 113 96 208 8 562 488

IB 59 4% 0 0 273 517 4 636 135 851 2 303 756 709 12 826 6 661 816 112 912 1 340 583 22 722 0 0 62 676 1 062 -301 644 -5 113 151 348 8 929 508

Ekonomi 660 50% 0 0 3 059 685 4 636 1 519 685 2 303 8 799 426 13 332 30 528 083 46 255 1 685 920 2 554 0 0 701 126 1 062 -3 374 324 -5 113 65 030 42 919 601

Teknik 377 28% 0 0 1 745 411 4 636 866 911 2 303 4 555 320 12 099 21 859 404 58 060 4 344 527 11 539 0 0 399 961 1 062 -1 924 899 -5 113 84 586 31 846 634

Entreprenör spets 68 5% 0 0 312 922 4 636 155 422 2 303 176 659 2 617 4 180 148 61 928 1 889 211 27 988 0 0 71 706 1 062 -345 101 -5 113 95 422 6 440 967

Teknik spets 10 1% 0 0 46 359 4 636 23 026 2 303 192 657 19 266 917 063 91 706 408 664 40 866 0 0 10 623 1 062 -51 126 -5 113 154 727 1 547 266

IM, Språkintroduktion 70 5% 0 0 324 512 4 636 161 179 2 303 888 757 12 697 6 445 366 92 077 363 619 5 195 0 0 74 362 1 062 -357 883 -5 113 112 856 7 899 912

Fördelat 1 332 100% 0 6 175 000 3 067 000 17 936 000 75 193 375 11 170 000 0 1 415 000 -6 810 000 108 146 375

Budget 5 203 000 6 195 000 3 093 000 17 960 000 86 298 000 11 175 000 973 000 1 415 000 -6 810 000 125 502 000

Korrigering - Administration -5 203 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 203 000

Korrigering - Rektorer, Gy-chef, Komp.utv -481 875 0 0 0 481 875 0 0 0 0 0

Korrigering - Elevassistent 0 0 0 0 0 0 -973 000 0 0 0

Korrigering - Personaladm -35 000 -20 000 -26 000 -24 000 -354 000 -5 000 0 0 0 -464 000

Korrigering - Köpta/ Sålda platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - Särskilt stöd 0 0 0 0 -2 852 500 0 0 0 0 -2 852 500

Korrigering - Modersmål 0 0 0 0 -580 000 0 0 0 0 -580 000

Korrigering - NIU 0 0 0 0 -2 700 000 0 0 0 0 -2 700 000

Korrigering - ASD 0 0 0 0 -5 100 000 0 0 0 0 -5 100 000

Korrigerat bidragsunderlag 0 6 175 000 3 067 000 17 936 000 75 193 375 11 170 000 0 1 415 000 -6 810 000 108 146 375



Programkostnad Viskastrand 2023

Program Elevantal Andel 651 - Adm 652 - Skolmåltid 653 - Elevhälsa 655 - Lokaler, städ 656 - Undervisning 656 - Läromedel 657 - Elevass 658 - APL/ Syv 659 - Statsbidrag Fördelat per elev Totalt 

Bygg och anläggning 229 23% 0 0 1 255 794 5 484 701 939 3 065 7 219 092 31 524 16 638 458 72 657 2 335 549 10 199 0 0 455 895 1 991 -1 622 217 -7 084 117 836 26 984 510

Bygg och anläggning, anl fordon 23 2% 0 0 126 128 5 484 70 500 3 065 2 131 857 92 689 5 455 733 237 206 1 875 989 81 565 0 0 45 789 1 991 -162 930 -7 084 414 916 9 543 066

El och energi 190 19% 0 0 1 041 925 5 484 582 395 3 065 5 787 691 30 462 14 875 657 78 293 1 748 953 9 205 0 0 378 254 1 991 -1 345 944 -7 084 121 415 23 068 930

Fordon och transport 165 16% 0 0 904 830 5 484 505 764 3 065 4 814 002 29 176 10 911 744 66 132 1 551 080 9 400 0 0 328 484 1 991 -1 168 846 -7 084 108 164 17 847 056

Fordon och transport, transpfordon 48 5% 0 0 263 223 5 484 147 131 3 065 2 680 119 55 836 5 863 463 122 155 2 152 171 44 837 0 0 95 559 1 991 -340 028 -7 084 226 284 10 861 638

Industritekniska 37 4% 0 0 202 901 5 484 113 414 3 065 1 928 232 52 114 4 905 694 132 586 990 209 26 762 0 0 73 660 1 991 -262 105 -7 084 214 919 7 952 005

Samhällsvetenskap, uniform 141 14% 0 0 773 218 5 484 432 198 3 065 1 642 264 11 647 3 894 332 27 619 594 111 4 214 0 0 280 704 1 991 -998 832 -7 084 46 936 6 617 995

VVS och fastighet 73 7% 0 0 400 319 5 484 223 762 3 065 3 434 510 47 048 6 305 161 86 372 960 712 13 160 0 0 145 329 1 991 -517 126 -7 084 150 037 10 952 667

IM, Yrkesintroduktion 31 3% 0 0 169 998 5 484 95 022 3 065 608 495 19 629 2 471 754 79 734 286 704 9 249 0 0 61 715 1 991 -219 601 -7 084 112 067 3 474 087

IM, Individuellt alternativ 64 6% 0 0 350 964 5 484 196 175 3 065 1 956 338 30 568 6 403 931 100 061 870 523 13 602 0 0 127 412 1 991 -453 371 -7 084 147 687 9 451 972

Fördelat 1001 100% 0 5 489 300 3 068 300 32 202 600 77 725 925 13 366 000 0 1 992 800 -7 091 000 126 753 925

Budget 6 067 500 5 510 300 3 095 400 32 226 600 82 843 400 13 366 000 515 000 1 992 800 -7 091 000 138 526 000

Korrigering - Administration -6 067 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 067 500

Korrigering - Rektorer, Gy-chef, Komp.utv -424 625 0 0 0 424 625 0 0 0 0 0

Korrigering - Elevassistent 0 0 0 0 0 0 -515 000 0 0 -515 000

Korrigering - Personaladm -40 000 -21 000 -27 100 -24 000 -339 600 0 0 0 0 -451 700

Korrigering - Köpta/ Sålda platser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - Särskilt stöd 0 0 0 0 -4 952 500 0 0 0 0 -4 952 500

Korrigering - Modersmål 0 0 0 0 -250 000 0 0 0 0 -250 000

Korrigering - NIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering - ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerat bidragsunderlag 0 5 489 300 3 068 300 32 202 600 77 725 925 13 366 000 0 1 992 800 -7 091 000 126 753 925
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Lokalbehovsplan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden planperiod 2024-2028 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

lokalbehovsplan för åren 2024-2028, och översänder densamma till 

Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalbehov för åren 2024-2028. 

Såväl nuläge som förändrat behov ska anges. Ett förslag till lokalbehovsplan har 

upprättats. 

Gymnasieskolan är under utbyggnad med projekterat färdigställande år 2025. 

Med befolkningsprognosen som grund är en preliminär bedömning att 

gymnasieskolans kapacitet inte kommer räcka till bortom år 2025.  

Gymnasiesärskolan har efter omorganisationen i augusti 2021 lokaler på 

Bergslenagatan, Sörmarksgatan och Viared. Förvaltningens bedömning är att 

lokalerna på Sörmarksgatan är underdimensionerade och skulle behöva utökas 

med ca 70 kvadratmeter yta för att kunna möta behovet i ökat elevantal redan 

från höstterminen 2023. Lokalerna på Bergslenagatan är i stort behov av 

upprustning och tillgänglighetsanpassning. Kvarteret vid Bergslenagatan är 

beläget inom ett område med förändrad stadsplanering. Detta medför att det är 

en utmaning att hålla lokalerna i gott skick med tanke på att fastigheten troligen 

kommer få en annan användning. Mot bakgrund av detta behöver förvaltningen 

hitta nya lokaler för i första hand verksamheten på Bergslenagatan.  

Lokalbehoven för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kommer fortsatt vara 

en prioriterad fråga för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans 

med Lokalförsörjningsnämnden. 

Befolkningsprognosen kan inte översättas direkt till en prognos över antal 

elever till kommunala gymnasieskolan. För att få en bild av hur antalet elever 

kan tänkas öka behöver man ta hänsyn till hur stor del av dessa som söker sig 

till den kommunala skolan i Borås. Man behöver också ta hänsyn till elever från 

andra kommuner som väljer att läsa i Borås Stads gymnasieskolor. 
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Befolkningsunderlaget för gymnasieskolan ökar, för att nå en topp efter 2030 

enligt nuvarande underlag. Eftersom befolkningsprognoser med så lång 

tidshorisont är osäkra, är ett inte orimligt scenario att den minskade barnkullen i 

yngre åldrar som vi ser nu, över tid kan vägas upp av ökad inflyttning till 

kommunen. 

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen bedöms antalet elever öka med 

omkring 100 per år fram mot år 2030. Beräkningen bortser från andra 

kommuners befolkningsprognoser, fjärdeårselever och ungdomar som hoppar 

av eller inte påbörjar studier. Även asylsökande som inte folkbokförs bortses 

ifrån, då dessa inte ingår i befolkningsprognosen. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2024-2028, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Samverkan 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor, anpassad 
gymnasieskola (tidigare benämnd gymnasiesärskola) och Vuxenutbildningen samt det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Lokalmässigt hyr nämnden i nuläget omkring 100 000 kvm för nästan 88 mnkr per år, omfattande 
följande enheter: 

  Yta standard Yta nyare Hyra mnkr (inkl tillägg) 

Gy, Almås 18 880  12,3  

Gy, Bäckäng 18 658 1 021 14,2 
Utökning 2025, ca 10 000 
kvm nivå nyare 

Gy, Sven Erikson 13 867  10,9 
Utökning 2024, ca 1650 kvm 
nivå  nyare 

Gy, Viskastrand      (inkl 
lokaler på Viared) 

20 789 6 385 24,6  

Anp gy, Bergslenagymnasiet 
(inkl lokaler på Sörmarksg) 

3 427  2,2 
Omlokalisering bör utredas 
pga rivningskontrakt 

Vuxenutbildningen 266 16 085 22,1  

Övrigt (inkl 
Utbildningskontoret) 

  1,3  

 75 887 kvm 23 491 kvm 87,6  

Nämndens lokaler fördelar sig enligt följande i internhyressystemet: 

• Nivå standard (2023: 648 kr/kvm) 76% 

• Nivå nyare (2023: 1362 kr/kvm)    24% 

Nämnden betalar hyrestillägg för lokalförbättringar till en årlig kostnad på drygt 4 mnkr. Nämnden har 
för närvarande endast en paviljonglösning på 240 kvm och det finns inga planer på utökningar av 
sådana temporära lösningar. 

I nationell jämförelse har Borås Stads gymnasieskola en förhållandevis låg kostnad för lokaler, vilket 
illustreras av diagrammet nedan: 
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Borås Stads lokalkostnad för gymnasieskola (röd linje i diagrammet ovan), är betydligt lägre än 
jämförbara kommuner och riket (gröna linjer i diagrammet). Detta kan förklaras av att tre fjärdedelar av 
nämndens hyrda lokalbestånd är på schablonhyresnivå standard, som är hälften i kostnad jämfört med 
nivå nyare. Förändringar i lokalbeståndet som ombyggnad/utbyggnad/nybyggnad kommer resultera, 
inte bara i ytterligare ytor att betala hyra för, utan också i fördubblad schablonhyresnivå. 

Framtidens gymnasieskola 
Gymnasieskolan är under utbyggnad med projekterat färdigställande år 2025. Med 
befolkningsprognosen som grund (se avsnitt 2, nedan) är en preliminär bedömning att gymnasieskolans 
kapacitet inte kommer räcka till bortom år 2025. Lokalbehoven för gymnasieskolan kommer fortsatt 
vara en prioriterad fråga för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med 
Lokalförsörjningsnämnden. 

2 Demografi 

Anvisning 
 

Här ska befolkningsprognosen från Strategisk samhällsplanering redovisas 

Befolkningsprognosen kan inte översättas direkt till en prognos över antal elever till kommunala 
gymnasieskolan. För att få en bild av hur antalet elever kan tänkas öka behöver man ta hänsyn till hur 
stor del av dessa som söker sig till den kommunala skolan i Borås. Man behöver också ta hänsyn till 
elever från andra kommuner som väljer att läsa i Borås Stads gymnasieskolor. 
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Befolkningsunderlaget för gymnasieskolan ökar, för att nå en topp efter 2030 enligt nuvarande 
underlag. Eftersom befolkningsprognoser med så lång tidshorisont är osäkra, är ett inte orimligt 
scenario att den minskade barnkullen i yngre åldrar som vi ser nu, över tid kan vägas upp av ökad 
inflyttning till kommunen. 

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen bedöms antalet elever öka med omkring 100 per år fram 
mot år 2030. 

Beräkningen bortser från andra kommuners befolkningsprognoser, fjärdeårselever och ungdomar som 
hoppar av eller inte påbörjar studier. Även asylsökande som inte folkbokförs bortses ifrån, då dessa inte 
ingår i befolkningsprognosen. 

3 Övergripande nulägesanalys 

Almåsgymnasiet 

Har idag ändamålsenliga lokaler i stort. Ombyggnad av metodkök (för vuxenutbildningen), underhåll 
och mindre anpassningar av övriga lokaler behövs. Lokalerna samutnyttjas till viss del av 
vuxenutbilningen. 

Bäckängsgymnasiet 

Skolan är idag trångbodd och har underdimensionerad matsal och kök. Projektering av nya lokaler 
pågår. För att skolans ska klara sitt uppdrag behöver ombyggnaden vara klar till HT25 

Bergslenagymnasiet 

Skolan finns idag på 3 olika adresser.  Lokalerna på Bergslenagatan är inte anpassade för dagens 
undervisning och allmänt slitna samt att det finns andra planer för kvarteret som på sikt innebär att 
skolan måste flytta. På Sörmarksgatan är lokalerna trångbodda och skulle behöva utökas med ca 70 
kvadratmeter yta för att kunna möta behovet av ett ökat elevantal redan från höstterminen 2023. 

Förvaltningschef har uppdragit åt verksamhetschef gymnasiesärskolan att säkerställa ändamålsenliga 
lokaler för gymnasiesärskolans enheter Bergslena och Sörmarksgatan, som dessutom kan skapa 
samordningsvinster i organisationen 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Skolan är idag trångbodd och ny byggnad projekteras. Utöver detta behöver källaren i hus 5 byggas om 
för att få ut fler salar och ändamålsenliga lokaler. 

Viskastrandsgymnasiet 
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Har idag ändamålsenliga lokaler i stort. Ombyggnad av Gys gamla lokaler till El- och 
Energiprogrammet behöver lösas , underhåll och mindre anpassningar av övriga lokaler behövs. 

Vuxenutbildningen 

Nuvarande lokaler är ändamålsenliga för Vuxenutbildningens verksamhet, under förutsättning att 
verksamheten kan flytta in i de lokaler som planeras på Fabriksgatan 11 till hösten 2023. Tillgång till de 
nya lokalerna skulle innebära att Vuxenutbildningens behov av en stor aula för all personal tillgodoses. 

En annan förutsättning är att ombyggnationen av köket på Almås genomförs enligt plan för att täcka 
verksamhetens behov av ett större metodkök, och att köket färdigställs och kan tas i bruk till hösten 
2023. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

(45425) Hulta Ängar, 
Fonden 48, 
Sörmarksgatan 207, 
Borås 

Gymnasiesärskola 30 30 30 30 30 30 

(45542) 
Viskastrandsgymnasiet, 
Viskastrand 2, 
Viskastrandsgatan 10, 
Borås 

Yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program 
Gymnasiesärskola 

910 930 950 950 950 950 

(45548) Lundbyhallen, 
Ålgården 6, 
Armbågavägen 6, Borås 

Se 
Viskastrandsgymnasiet 

      

(45950) Almåsgymnasiet, 
Maskinisten 2-3, 
Alingsåsvägen 34-36, 
Borås 

Yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program 

710 730 750 750 750 750 

(45960) 
Bäckängsgymnasiet, 
Kattugglan 1, 
Schélegatan 7, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

1 200 1 210 1 220 1 750 1 750 1 750 

(45970) Sven 
Eriksonsgymnasiet, 
Tekniska 
Elementarskolan 2, Sven 
Eriksonsplatsen 3, Borås 

Högskoleförberedande 
program och 
yrkesprogram 

1 430 1 490 1 550 1 550 1 550 1 550 

(45573) Ramshulan, Rya 
Åsar, Rya Åsar, Borås 

Naturbruk       

(46060) Bergslena 
gymnasiet, Guldbaggen 1, 
Bergslenagatan 4, Borås 

Gymnasiesärskola 60 60 60 60 60 60 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

(46192) Olovsholmsgatan 
32, Hästen 3, 
Olovsholmsgatan 32, 
Borås 

Kontorsplatser.       

(46304) Vindraget 
fordonspgm, Vindraget 2, 
Företagsgatan 15, 17, 
Viared, Borås 

Yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program 

150 150 150 150 150 150 

(46326) Vulcanus 16, 
Vulcanus 16, 
Bryggaregatan 13-17, 
Borås 

Vuxenutbildning 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

(46336) 
Pav.Bäckängsgymnasiet, 
Kattugglan 1, 
Schélegatan 7, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

84 84 84 0   

(46339) Stämpelgatan 13, 
Vinden 6, Stämpelgatan 
13, Borås 

Yrkesprogram -
 Viskastrandsgymnasie
t 

100 100 100 100 100 100 

(46340) Bussgatan 4, 
Markarrende, Bussgatan 
4, Borås 

Se 
Viskastrandsgymnasiet 

      

(46342) 
Bergslenagymnasiet-
aktivitetslokal, 
Guldbaggen 1, 
Bergslenagatan 4, Borås 

Gymnasiesärskola, 
fritidsverksamhet -
 korttidstillsyn 

15 15 15 15 15 15 

(46700) Fabriksgatan 10, 
Vesta 12, Fabriksgatan 
11, Borås 

Vuxenutbildning 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

(46907) Simonsland -
 Vuxenutbildningen, 
Simonsland 16, 
Skaraborgsvägen 501, 
Borås 

Yrkesprogram 100 100 100 100 100 100 

(45389) Kulturskolan - del 
av, Nornan 1, Södra 
Kyrkogatan 36, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

60 60 60 60 60 60 

(46337) Gustav 
Adolfsgatan 8, Orren 10, 
Gustaf Adolfsgatan 8, 
Borås 

Högskoleförberedande 
program 

120 120 120 0   

Sparregatan 12, Borås Högskoleförberedande 
program 

180 180 180 0   

Sturehallen Se Bäckängsgymnasiet       

Antal platser i området  7 949 8 059 8 169 8 315 8 315 8 315 
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5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

(45425) Hulta Ängar, 
Fonden 48, 
Sörmarksgatan 207, 
Borås 
Verksamhetslokal 
(skola) 

Renovering / 
Upprustning 

4 4 4 4 0 0 

(45542) 
Viskastrandsgymna
siet, Viskastrand 2, 
Viskastrandsgatan 
10, Borås 
Verksamhetslokal 
(skola) 

Pågående 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 0 20 10 10 10 

(45950) 
Almåsgymnasiet, 
Maskinisten 2-3, 
Alingsåsvägen 34-
36, Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Behov av 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

-290 -270 -250 -250 -250 -250 

(45960) 
Bäckängsgymnasiet, 
Kattugglan 1, 
Schélegatan 7, 
Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Behov av 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

100 110 120 0 0 0 

(45970) Sven 
Eriksonsgymnasiet, 
Tekniska 
Elementarskolan 2, 
Sven 
Eriksonsplatsen 3, 
Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Pågående 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

130 190 250 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

(46060) Bergslena 
gymnasiet, 
Guldbaggen 1, 
Bergslenagatan 4, 
Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

(46304) Vindraget 
fordonspgm, 
Vindraget 2, 
Företagsgatan 
15, 17, Viared, Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

(46326) Vulcanus 16, 
Vulcanus 16, 
Bryggaregatan 13-
17, Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

(46339) 
Stämpelgatan 13, 
Vinden 6, 
Stämpelgatan 13, 
Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Renovering / 
Upprustning 

10 0 0 0 0 0 

(46700) Fabriksgatan 
10, Vesta 12, 
Fabriksgatan 11, 
Borås 
Verksamhetslokal 
skola 

Planerad 
byggnation 

0 0 0 0 0 0 

Summa  -46 34 144 -236 -240 -240 

(45425) Hulta Ängar, Fonden 48, Sörmarksgatan 207, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Barack till lärararbetsrum alt klassrum för bild fr.o.m. läsåret 23/24 då elev antalet ökar markant. 
2. Behov av arbetsrum för lärararbetsplatser. (9 platser) 
3. Kontor till IKT-pedagog och Rektor saknas 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
Sammanslagning med Bergslenagymnasiet önskvärt pga trångboddhet och samordningsvinster 
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(45542) Viskastrandsgymnasiet, Viskastrand 2, Viskastrandsgatan 10, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Gy särs gamla lokaler byggs om till EE automation, samt förråd för 2 st bilar och städförråd 
Inköp av ridå/kombiväggför industi(bullerridå) mellan FT/EE för flexibel och ljudabsorberande 
mellanvägg. Ca 100 tkr 
Väggar för avskärmning, dubbeldörrar för bilar samt förråd. Materialkostnader(arbetet görs in-house) 
Underlag och målningsarbete, klassrum och grupprum, materialkostnader. 
Installation 6 st nya tryckluftsuttagför automation. Materialkostnader. 
Investeringar i ny, modern automationsutrustning för att succesivt byta ut gammal utrustning. 
2. Utsug i tre målarrum för damm vid slipning 
3. På bygg-gården behövs ett torrt utrymme för förvaring av cementsäckar så att de inte ska behöva 
komma in i bygghallen. I anslutning till det utrymmet bör det finnas plats för en cementblandare. 
6. Nya solskydd i hela glaspartiet i hus 6. Solskydden är sedan skolan startade 1997. Risk finns att 
tekniken går sönder och att det inte går att laga. Solskyddet i sig är slitet och solljus tar sig igenom(stort 
behov). 
7. Ljudisolering för att ta bort buller från sliprum. 
8. Carport på Byggården(bygglov finns). 
9. Solskydd/persienner. Många fönster, särskilt i hus 7, har ej fungerande solskydd (stort behov) 
10. Installeringen av ventilationsskåp i verkstaden är inte klart. Krävs ventilationsskåp då vaktmästare 
arbetar med kemikalier, målarfärg som kan vara farligt att inandas 
11. Färdigställa efter vattenläcka, efter 1 år ej åtgärdat. 
12. Förhöjning av takhöjd svets 
Svets, Högströms 16A uttag behöver bytas. 
Skåp för farliga vätskor med utsug Svets 
Skiljeväggar svetsbåsen, byte 
13. Ljudisolering sal 3:2 och 2:2 
14. Byte till värmedeckare till ”verkstaden (Rökdeckare idag). 
15. Belysning Mur/platt allmänbelysning 
16. Element behövs i plåtsalens ”ljudrum” 
17. Belysning plåt, allmänbelysning och bänkbelysning 
18. Ljudabsorbenter utanför 53 salarna 
19. Radiatorer i 9221, saknas 
20. Värmeridå byggport för att undvika kallras 
21. Komplettera med brandlarsknappar i bygghall (nv) 
22. Värme i 32 salarna 
23. Skåp för farliga vätskor med utsug Bygg 
24Cafeét – materialkostnader för byggnation av en gradäng samt inköp av ljud, mixer och mikrofoner. 
 
Utomhus 
4. Återvinningshus 
Om skolan skall kunna leva upp till Hållbart socialt samhälle, Vision 25, så krävs ett samlat ställe för 
avfallssortering. Låsbart, använda tjänstekorten(inga nycklar) 
5. Cykelhus 
Låsbart cykel/mopedhus(tjänstekort). Bygga in befintligt Förråd. Elever, anställda avstår från att cykla 
till arbetet då det förekommer mycket sabotage och stölder. Om fler cyklar till skolan, arbetet desto 
bättre ur ett hållbart socialt samhälle. 
 
 
Utökning/Avetablering 
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(45950) Almåsgymnasiet, Maskinisten 2-3, Alingsåsvägen 34-36, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Ändamålsenliga lokaler för VUX-RL och RL-Almås på plan B5 behöver iordningsställas. Enligt 
tidigare mailkonversation & skisser. (Planering med kökskonsult igång?) 
2. Nytt konferensrum A4, i anslutning till personalrummet. 
3. Frisörutbildningens lokaler på B2 behöver få: - en golvbeläggning som motsvarar verksamhetens 
behov (tål färgstänk, mm)., Anpassning av kassadisk och plats för kundmottagning (mindre ingrepp),  
Dagens färglabb behöver rivas ut, då det är alldeles för litet och inte motsvarar verksamhetens behov. 
Utrymmet behöver göras om till ett litet kontor. Nytt färglabb behöver skapas i närliggande utrymme. 
Nya möbler, diskbänk, mm till detta behövs.  Alla väggar behöver målas, belysningen i en av salongerna 
behöver moderniseras och förstärkas. 
4. Nedanstående är noterade av fastighetsförvaltaren och väntar på åtgärd: -Stark avloppslukt i Aulan. 
Allt vanligare problem, svårt att använda lokalen.- Problem med avloppsflugor i B-huset. Mkt har 
gjorts, men problemet är återkommande. 
- Förstärkning av belysning i korridorer, B-huset, mm 
- Byte av takpaneler i B & A-hus, där innertaket består av metall-lameller idag. 
- Lokalvårdarnas arbetsrum: Byte av golv & målning 
- Renovering av tvättstuga i B1 (bageriets) 
- Renovering av ett omklädningsrum för personal i F1 
- mm. 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

(45960) Bäckängsgymnasiet, Kattugglan 1, Schélegatan 7, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Bildundervisning har växt ur sina lokaler. Elevgrupperna kan ej längre härbärgeras i befintliga salar. 
Sal/salar med tillgång till vatten är ett måste, från läsårsstart 23/24. Ombyggnation av vanlig teorisal 
finns som lösningsförslag. 
2. Vart 5:e år byter LFF golv i våra estetsalar i H-korridoren. Det är sal 122, 123 och 124. Nu har det 
tack vare Corona gått 7 år. Vi önskar få mattorna bytta innan läsårsstart. Tidigare förvaltare har anlitat 
George Anderson golv. Det är viktigt att våran tekniker för estet får lämna önskemål inför beställning, 
då förra mattläggningen för 7 år sedan inte har varit helt optimal. Det som bland annat inte har varit 
bra är att dämpningen under själva ytskiktet har glidit isär och släppt. Estetteknikern heter Nevad 
Subasic och har nummer: 076-623 09 83. 
3. Fukt i ytterväggar i huskropp D (personalrum, arkiv, studiecentrum bl.a). Invändiga stuprör är 
orsaken. Akut behov! 
4. Personalrum behöver utökas. Förslag att riva glasrum + telefonhytt för att skapa mer sammanhållen 
yta i anslutning till nuvarande personalrum. Personalrummet behöver därtill renoveras och el och 
armaturer behöver förnyas. 
5. Personaltoaletter behöver renoveras. 
6. En underhållsplan för aulan behövs. 
7. Skyltsystem för skolan saknas. 
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Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

(45970) Sven Eriksonsgymnasiet, Tekniska Elementarskolan 2, Sven 

Eriksonsplatsen 3, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Hus 5, källare: Det krävs vissa ombyggnationer i källaren i Hus 5 som flytt av maskiner, sätta upp 
väggar för att få fler klassrum, nya ytskikt, ta upp dörrar flytt av kablage, nya möbler m.m. Detta är högt 
prioriterat då förändringen frigör 1-2 klassrum. Detta behövs i och med en förväntad elevökning med 
ca 60 elever läsår 23-24. Det finns bilaga med detaljplanering. Sommaren 23 
2. Hus 5: Ny inglasad entré som ska underlätta flödet av elever in till matsal och hela huset. Det 
kommer även bli en utökad elevyta. 
3. Kök: kökspersonalen behöver större personalrum. Säkerställa kökets kapacitet för att möta 1550 
elever. 
4. Toaletter: Fler toaletter behövs i hus 3. Befintliga toaletter behöver fräschas upp i Hus 1 våning 1 
och 3, Hus 5 samtliga våningar. Ommålning av väggar, byta handfat och vattenkran på vissa. Snarast 
för att det är dåligt skick. 
5. Hus 5: Lärarrummet behöver utökas med 5 arbetsplatser 
6. Hus 2: Modernisering av kemilabbsalar behövs. 
7. Hus 2: Lokal behöver anpassas till Torgets verksamhet. 
8. Vaktmästeriets lokal 40kvm: Vaktmästarna flyttar in till nya huset och lokalen behöver göras om 
till kontor för elevhälsan. 
9. Salar och allmäna utrymmen: Fler av skolans salar och allmänna utrymmen är generellt mycket 
nedgångna, framför allt Hus 5 och Hus 3. En tydlig åtgärdsplan bör upprättas under 2023 för att 
genomföra en allmän uppfräschning. Snarast för att det är dåligt skick. 
10. Hiss: Renovering av hiss i hus 1 och 3 och utbyte av nyckelsystemet till system för Tjänstekorten 
som det blev gjort i Hus 5. Snarast 
11. Skolan lider en stor brist på tillräckliga elevytor och cafét i hus 2 är underdimensionerat. 
 
Utomhus 
1. Avfallshanteringen behöver ses över. System med nedgrävda containrar kan vara en lösning. 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

(46060) Bergslena gymnasiet, Guldbaggen 1, Bergslenagatan 4, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Grupprum och mindre salar fattas för elever med de behoven pga autism och andra diagnoser. 
2. Kontor till IKT-pedagog och Rektor saknas. 
3. Nytt rum för skolsköterskans mottagning. Vatten och specialkylskåp behöver installeras. 
4. Översyn av allmänbelysning i salar och arbetsrum. 
5. Översyn av trapphus, ytskikt och ledstänger. 
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6. Saknar samlingslokal för elever och personal, aula alt. hörsal, samt uppehållsyta för elever. 
7. Konferensrum saknas 
8. Upprustning av Hemkunskapssal. Utrustning, spisar, skåp och bänkar samt fläktsystem (för 
matlagning och bakning) 
9. Ljuddämpare i matsal. (flera elever är ljudkänsliga) 
10. Skolbibliotek saknas. 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
Sammanslagning med Sörmarksgatan önskvärt pga slitna ej yteffektiva lokaler, samordningsvinster samt 
att det på sikt finns andra planer för området 
 

(46304) Vindraget fordonspgm, Vindraget 2, Företagsgatan 15, 17, Viared, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Företagsgatan 17 
1. Passagesystem, stort behov 
2. Buller/hög ljudnivå från fläktarna 
3. Värmeridå framför portar saknas 
4. Stor glipa mellan golv och port vid fordonshall och tvätthall. Skadedjur tar sig in. 
5. Belysning kök, tvätthall, klassrum och övriga rum/verkstäder 
6. Värmen är inte tillfredsställande. Under kalla dagar i verkstäderna. Finns inga radiatorer där. Fler 
vattenelement önskas. 
7. Golvet i duscharna släpper trots att det är helt nygjort. 
8. Larmat runt staket där lastbilar parkerar finns också en dieseltank som är lätt att stjäla bränsle ur. 
Önskas högre säkerhet. 
9. Alla ytskikt är väldigt slitet och söndrigt i alla lokaler, inte renoverats på 25 år 
10. Omklädningsrum till tjejer 
11. Fönsterkarmar har ruttnat 
Företagsgatan 15 
1. Passagesystem, stort behov 
2. Dörr vid lackering vid brandfarliga vätskor, el magnet för stängning ihopkopplat med brandlarm, 
stort behov 
3. Stor glipa mellan golv och port på Lack. Skadedjur tar sig in. 
4. Portarnas el mekaniska stängning ur funktion 
5. Stora sprickor i verkstadsgolv, innebär att vatten rinner ner till under våningen. 
6. Värmeridå framför portar saknas 
7. Fönster mot Företagsgatan behöver nytt vred 
8. Klassrummet saknas tillräcklig med belysning 
9. Alla ytskikt är väldigt slitet och söndrigt i alla lokaler, inte renoverats på 25 år 
10. Entrésystem saknas 
 
Utomhus 
Företagsgatan 13 
Renovering utav förråd 
 
 
Utökning/Avetablering 
 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lokalbehovsplan 2024-2028 14(15) 

 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 

(46326) Vulcanus 16, Vulcanus 16, Bryggaregatan 13-17, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
Upprustat metodkök på Almåsgymnasiet 
 
 

Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 

(46339) Stämpelgatan 13, Vinden 6, Stämpelgatan 13, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
1. Belysning i maskinrum och verkstad är inte tillräcklig 
2. Värmeridå framför portar saknas 
 
Utomhus 
3. El-uttag, trefas, på utsidan för värmare bl a. 
4. Ytterbelysning vid port mot Volvo bussar saknas 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

(46700) Fabriksgatan 10, Vesta 12, Fabriksgatan 11, Borås 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
Inhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 
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Inflyttning/Utflyttning 

2023-06 
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Bemyndigande att underteckna handlingar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens officiella 

skrivelser ska undertecknas av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

ordförande, alternativt mötesordförande, och förvaltningschef. Det framgår ur 

delegationsordning på vilken nivå som avtal och andra handlingar ska 

undertecknas.  

Ärendet i sin helhet 

I det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Borås Stad § 24 undertecknande av handlingar anges det att; 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på 

nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.   

 

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad. 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 
 
 

 
 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 
 

 

 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-06-22 

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: 2022-06-22 
 

 

 

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna 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 ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. 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.  
 

 

 

 

Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  

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.  

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. 
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 

 

 
 

 

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.   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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14 § Närvarorätt 
 

 

  

 

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

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. 
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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. 
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  
sammanträde, 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 
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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. 

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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Revidering av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att 

realisera Energi- och klimatstrategi 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner föreslagen reviderad 

handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan har sammanställts av 

förvaltningens miljökoordinator vars uppdrag är att främja arbetet med miljön, 

inspirera till aktiviteter samt certifiera verksamheterna utifrån hållbarhet. 

Nämndens reviderade handlingsplan för Energi- och klimatstrategi beskriver 

aktiviteter och ambitioner för att realisera Borås Stads energi- och 

klimatstrategin. Mål och aktiviteter i handlingsplanen integreras i förvaltningens 

verksamhetsplanering och miljödiplomering. 

Ärendet i sin helhet 

I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar 
till att konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje 
verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. Varje bolag och 
förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive 
verksamhet planerar att realisera strategin.  

Miljöförvaltningen ansvarar för att samordna och följa upp energi- och 
klimatstrategin och de tillhörande handlingsplanerna. Tillsammans med 
Stadsledningskansliet utgör Miljöförvaltningen en stödfunktion, 
Klimatkommittén, inom Borås Stad för att stötta och hjälpa samtliga 
verksamheter att realisera energi- och klimatstrategin. Handlingsplanerna är en 
del i uppföljningen av energi- och klimatstrategin. 

Klimatkommittén sammanställde under början av 2022, innehållet i de olika 
handlingsplanerna för att synliggöra vilka åtgärder som planeras på kort och 
lång sikt samt identifiera möjliga behov kring samverkan inom olika områden. 
Sammanställningen presenteras bland annat i Borås Stads årliga Klimatrapport.  

Bilaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för Energi- 

och klimatstrategi, revidering, beskriver nämndens aktiviteter och ambitioner 

för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategin. Mål och aktiviteter i 
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handlingsplanen integreras i förvaltningens verksamhetsplanering och 

miljödiplomering. 

Nämndens handlingsplan har sammanställts och reviderats av förvaltningens 

miljökoordinator vars uppdrag är att främja arbetet med miljön, inspirera till 

aktiviteter samt certifiera verksamheterna utifrån hållbarhet. Revideringen 

består av tillägg kring pågående utredningar om ett eventuellt byte av 

miljöledningssystem för gymnasieskolan och nämndens klimatarbete bland 

annat utifrån internationaliseringsarbetet.     

 

Beslutsunderlag 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för Energi och 

klimatstrategi, revidering 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 
  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för Energi och klimatstrategi 
  - revidering 2023-01-31  
Borås Stads energi- och klimatstrategi gäller från och med december 2020. Strategin pekar ut nio prioriterade områden för Borås Stad ska 
arbete med att minska utsläpp av växthusgaser och skydda samhället från effekterna av klimatförändringar. I strategin slås det fast att alla 
nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram egna handlingsplaner för hur respektive organisation ska jobba med strategin. Färdiga eller reviderade 
handlingsplaner skickas för kännedom till Miljöförvaltningen. 
 
Fokusområden (9 stycken)    
Strategier för minskad 
klimatpåverkan 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Fossilfri vägtrafik och ökat 
antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Minska utsläpp i samband med 
resor. 

Förvaltningen arbetar utifrån Borås Stads 
riktlinjer för resor där dessa fyra principer 
efterlevs 

1. Pröva om resan kan ersättas med 
andra mötesformer. 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 
3. Undvik resor med privat bil i 

tjänsten. 
4. Föredra biogas- och elfordon vid 

inköp. 

Förvaltningen klimatkompenserar för de 
flygresor som genomförs i verksamheterna, 
bland annat genom satsningar på digital 
mötesteknik, cyklar, energieffektiv 
utrustning och simulatorer i vissa 

Minska utsläpp i samband 
med resor. 



undervisningsmoment som innefattar 
fordonskörning. 

Nämndens kärnuppdrag är utbildning, i 
detta är internationalisering ett viktigt 
inslag. Detta får till konsekvens att 
miljömålet att minska utsläpp i samband 
med resor i vissa fall kan ställas emot 
nämndens kärnuppdrag. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att utreda 
klimatarbetet utifrån 
internationaliseringsarbetet. Utredningen 
ska redovisas till nämnden under våren 
2023. 

Byggnation med låg 
klimatpåverkan. 

Vid byggnation av nya 
gymnasieskolor sträva efter låg 
klimatpåverkan. 

Förvaltningen har valt att inte fokusera på 
detta område. 

 

Strategier för minskad 
klimatpåverkan 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Resurseffektiv konsumtion 
och produktion. 

Vid inköp av kost och 
tillagning av kost sträva efter 
resurseffektivitet. 

Förvaltningen har förbundit sig att delta i 
kraftsamlingen ”Klimat 2030 - Västra 
Götaland ställer om” som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med bland 
annat Borås Stad. Intentionerna med 
kraftsamlingen är att minska utsläppen av 
växthusgaser samt att utsläppen från 
västsvenskarnas konsumtion ska minska 
och förvaltningen har uppdraget att minska 
matsvinnet och minska klimatavtrycket i 
skolrestaurangerna. 

Att på sikt få ner matsvinnet 
i skolorna som på så vis 
minskar utsläppen av 
växthusgaser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förvaltningen har fastställda mål när det 
gäller KRAV-certifiering och andel 
ekologiska och närproducerade produkter i 
skolrestaurangerna. 

Miljöföreningar på skolorna planerar 
klädesbytardagar. 

 
 
 
 
Att minska onödig 
klädkonsumtion. 

Resurseffektiv 
energianvändning och –
försörjning. 

Minska onödig 
energianvändning. 

Lampor i skolornas lokaler byts succesivt 
ut till lågenergiförbrukande. Belysningen 
går på tidkanal för att ha kontroll på när 
belysning ska vara på och av och därmed 
inte förbruka el i onödan. 
Rörelsesensorer finns i de allmänna 
utrymmen, återigen för att lampor ska lysa 
när det behövs. 
Ventilationen på skolorna är tidsinställd i 
förhållande till verksamhetstiden. 
Solcellspaneler är installerade på vissa 
skolor för att till viss del hjälpa till med 
elförsörjningen. 

Att minska onödig 
energianvändning. 

Strategier för 
klimatanpassning 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Ökad lagring och upptag av 
koldioxid. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på 
detta område. 

 

Integrering av 
klimatanpassning i 
kommunkoncernens 
verksamheter. 

Elever och personal ges 
möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur olika val kan 
bidra till en hållbar utveckling. 

Undervisning på gymnasiet utifrån 
Läroplan (GY 11) 
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge 
eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och 
globala miljöfrågorna. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt 

Elever ska få kunskap om 
hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 



sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. 
Samtliga gymnasieskolor är 
miljöcertifierade via Grön Flagg och 
Vuxenutbildningen och 
Utbildningskontoret samt Vux är 
certifierade enligt Svensk Miljöbas. 
Förvaltningen utreder om man ska välja att 
arbeta med annat miljöledningssystem för 
gymnasieskolan. 
Förvaltningen arbetar också med 
systematisk miljöutbildning av alla 
medarbetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen ska få kunskap 
om hållbar utveckling. 

Klimatanpassning i den 
fysiska planeringen av 
befintlig bebyggelse. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på 
detta område. 

 

Trygg och säker teknisk 
infrastruktur i ett förändrat 
klimat. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på 
detta område. 

 

Robust och säker ledning i 
kris orsakat av 
klimatförändringar. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på 
detta område. 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357726 

SKRIVELSE 
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Datum 

2023-01-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00215 1.1.3.1 
 

  

 

Arbetsordning och delegering av beslut gällande 

upphandling av externa utbildningsanordnare vid 

Vuxenutbildningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Arbetsordning för upphandling av externa utbildningsanordnare vid 

Vuxenutbildningen fastställs. 

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

vice ordförande i förening (presidiet) att fatta beslut om kravspecifikation samt 

att anta anbud för externa anordnare av vuxenutbildning. Till ersättare utses 

XXX (p), XXX(p) och XXX(p) 

Ärendet i sin helhet 

Vuxenutbildningen bedriver delar av sin verksamhet genom entreprenad, där 

utbildningen anordnas av utbildningsanordnare som upphandlas av nämnden. 

Tillvägagångssättet för upphandlingen finns fastställt i en upphandlingsordning 

för Vuxenutbildningen, fastställt i dåvarande utbildningsnämnden 2003-04-22. 

Rektor för den skolenhet som genomför upphandlingen utformar 

upphandlingskriterier med stöd av kommunens koncerninköp som också 

utformar själva avtalet med utbildningsanordnarna. Beslut om 

förfrågningsunderlag och om att anta anbud fattas av en grupp bestående av tre 

nämndledamöter som nämnden utser.  

Då arbetsordningen är gammal och innehåller gamla beteckningar har 

förvaltningen utarbetat ett förslag på ny och uppdaterad upphandlingsordning 

med vissa förtydliganden.  

I samband med ny mandatperiod utser nämnden nya ledamöter för att fatta 

beslut om kravspecifikation, samt att anta anbud för externa anordnare av 

vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsordning för upphandling av externa utbildningsanordnare vid 

Vuxenutbildningen. 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Postadress 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Jonas Wieszkos, 033-35 77 26 
jonas.wieszkos@boras.se 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-20 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Arbetsordning för upphandling av externa 

utbildningsanordnare vid Vuxenutbildningen 

Fastställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-01-31. 

Moment Ansvarig 

Utarbeta och fastställa 
förfrågningsunderlag. 

Rektor utarbetar förfrågningsunderlag 
med stöd av koncerninköp. 
 
Förfrågningsunderlag behandlas i FSG 
före beslut. 
 
Tre ledamöter ur nämnden fattar 
beslut om förfrågningsunderlag på 
delegation. 
 

Motta, öppna, protokollföra och 
sammanställa anbud.  
 

Koncerninköp. 

Utvärdera anbud. 
 

Rektor med stöd av koncerninköp. 

Anta anbud 
 

Tre ledamöter ur nämnden fattar 
beslut om att anta anbud på 
delegation. 
 

Tilldelningsbeslut. Koncerninköp. 
 

Upprätta avtal. Koncerninköp. 
 

Underteckna avtal 
 

Ordförande i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 
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Datum 

2023-01-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00216 1.1.3.1 
 

  

 

Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och vuxenutbildningen mandatperioden 2023-2026 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att 

vara nämndens särskilda kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och vuxenutbildningen: 

För Almåsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Bergslenagymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Bäckängsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Sven Eriksonsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Viskastrandsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Vuxenutbildningen utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker.   

Vid kontaktpolitikerbesök erhålls arvode i enlighet med  Kommunfullmäktiges 

beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser i samband med ny 

mandatperiod kontaktpolitiker till förvaltningens samtliga sex verksamheter. De 

förtroendevalda genomför i överenskommelse med respektive verksamhetschef 

årliga besök i verksamheterna.  

Vid kontaktpolitikerbesök erhålls arvode i enlighet med  Kommunfullmäktiges 

beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

Besöken återrapporteras på efterföljande nämndsammanträde. 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

2. Bergslenagymnasiet 

3. Bäckängsgymnasiet 

4. Sven Eriksonsgymnasiet 
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5. Viskastrandsgymnasiet 

6. Vuxenutbildningen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00217 1.1.3.1 
 

  

 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd mandatperioden 

2023-2026 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsätter följande programråd för 

perioden 2023-01-01—2026-12-31 och utser följande förtroendevalda att vara 

nämndens representanter i programråden: 

Barn- och fritidsprogrammet 

Programråd för Barn och fritid. Omfattar inriktningarna Fritid och hälsa samt 

Pedagogiskt och socialt arbete. Gäller för samtliga inriktningar på 

Almåsgymnasiet och inriktningen Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. 

Vuxenutbildningen ingår i rådet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Programråd för Husbyggnad och Mark/Anläggning - Omfattar inriktningarna 

Husbyggnad samt Anläggningsfordon, Mark- och anläggning. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Måleri - Omfattar inriktningen Måleri. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Plåtslageri - Omfattar inriktningen Plåtslageri. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

El- och energiprogrammet 

Programråd för El/Energi och El/Data - Omfattar inriktningarna Automation, 

Elteknik och Energiteknik samt Dator- och kommunikationsteknik. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

Fordons- och transportprogrammet 

Programråd för Transport/Logistik - Omfattar inriktningen Transport. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Personbilsteknik/Karosseri - Omfattar inriktningarna 

Personbil, Karosseri och lackering samt Lastbil och mobila maskiner. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Handels- och administrationsprogrammet/Försäljning- och 

serviceprogrammet 

Namnet Handels- och administrationsprogrammet fasas ut mot det nya namnet 

Försäljnings- och serviceprogrammet över tre år. Försäljnings- och 

serviceprogrammet har två profiler, Entreprenörskap samt Ledarskap. 

Programråd för Handel/Administration - Omfattar inriktningarna 

Administrativ service samt Handel och service (tom läsår 2024/2025) 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Hantverksprogrammet 

Programråd för Florist - Omfattar inriktningen Florist. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Frisör, barberare och hår- och makeupstylist - Omfattar 

inriktningen Frisör. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Hotell- och turismprogrammet 

Programråd för Hotell- och turism  

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Industritekniska programmet 

Programråd för Processteknik samt Produkt- och maskinteknik (profil Grafisk 

teknik och design) 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Svetsteknik 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Programråd för Restaurang och livsmedelsprogrammet - Omfattar 

inriktningarna Kök och livsmedel samt Bageri och konditori. 

Vuxenutbildningen ingår i rådet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx  

 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Programråd för VVS/Fastighet - Omfattar inriktningarna Fastighet, Kyl- och 

värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Programråd för Omvårdnad - Omfattar följande lokala profiler på programmet; 

Medicin och hälsa samt Hälsa och omvårdnad. Vårdutbildningen på 

Vuxenutbildningen ingår i rådet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Programråden ska ha följande sammansättning: 

Arbetsgivare  2 eller fler ord + 2 eller fler ers 

Arbetstagare  2 eller fler ord + 2 eller fler ers 

Gymnasie- och vuxen- 

utbildningsnämnden 1 ord + 1 ers 

Skolledare  1 ord + 1 ers 

Lärare  1 ord + 1 ers 

Elever  1 ord + 1 ers 

Respektive programråd utser en ordförande, vice ordförande samt sekreterare. 

Företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd erhåller arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Programråden har möjlighet att adjungera nyckelpersoner till programrådens 

möten, dock utan ersättning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer riktlinjer för 

programrådens arbete daterat 2023-01-31. 

Ärendet i sin helhet 

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. 

Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att 

yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. 
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Av 1 kap. 8 gymnasieförordningen 2010:2039 framgår att det för 

yrkesprogrammen ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 

mellan skola och arbetsliv. 

Inga förordningsstyrda regler föreligger för hur ett programråd ska vara 

sammansatt. Av hävd har man vanligen utsett elevrepresentanter, 

lärarrepresentanter, fackliga representanter samt representanter för 

yrkesorganisationer och företag att tillsammans med rektor och politiker från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utgöra programråd. 

Programrådet sammanträder så ofta det behövs dock minst två gånger per år. 

En kort sammanfattning från respektive programråd delges nämnden vid 

nästkommande nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för programråd – Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Almås- och Viskastrandsgymnasiet 

2. Vuxenutbildningen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

GVUF 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Anna Stensson, 033-35 77 63 
anna.stensson@boras.se 

 
Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-31 
  

  

 

 
 

 

Riktlinjer för programråd – Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Bakgrund 
 

Nationella programråd 

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. 

Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att 

yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. 

 

De tretton nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika 

frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av 

utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll 

eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och 

förslag från de nationella programråden som underlag för 

regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut. 

 

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av 

arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och 

myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om 

programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller 

kompetensförsörjningsfrågor. 

 

Lokala programråd 

Av 1 kap. 8 gymnasieförordningen 2010:2039 framgår att det för 

yrkesprogrammen ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 

mellan skola och arbetsliv.  

 

Förutom detta är riktlinjerna i förordning och allmänna råd om hur ett lokalt 

programråd ska fungera mycket sparsamma. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens tolkning är att ett lokalt programråd bör:  

 medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv 

och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet 

 bistå Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med att belysa 

behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt 

lärande i utbildningen 

 medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen 
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 hjälpa huvudmannen vid planering och organisering av det 

arbetsplatsförlagda lärandet 

 medverka vid utformningen av gymnasiearbeten 

 samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. 

 

Mot den bakgrunden har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås 

Stad gemensamma riktlinjer för arbetet med programråd. Dessa riktlinjer ska 

syfta till att skapa ett likvärdigt utvecklande arbetssätt med en likvärdig kvalitet 

samt säkerställa kontinuiteten.  

 

Syfte 
 

Genom att skapa en gemensam plattform med ett likvärdigt utvecklande 

arbetssätt och med en likvärdig kvalitet ges en möjlighet att stärka 

planeringsarbetet, genomförandet och utvärderingen av programrådets arbete. 

Programrådet samverkar om målsättningar för verksamheten. Dessa 

målsättningar sätts av respektive programråd och kan med fördel vara: 

 Inplanerade i en årscykel för att skapa kontinuitet i arbetet. 

 Vara konkreta, realistiska och mätbara med fokus på både kort- och 

långsiktiga mål. 

 

Programrådets samverkansuppgifter: 
 

1. Stärka kompetensförsörjningen. 

Programråden bidrar genom diskussioner och förslag på kompetensutveckling 

till att lärarnas kompetens inom yrkesområdet håller jämna steg med 

branschernas utveckling. 

 

Varje programråd ska: 

 Diskutera programmets elevunderlag och attraktivitet jämfört med 

branschernas/ verksamheternas framtida kompetensbehov. Förutom 

information om utbildningens innehåll behöver dels möjlighet till 

anställning efter fullföljd utbildning, dels karriärvägar inom 

branscherna/verksamheterna lyftas.  

 Skapa möjlighet för eleverna att genomföra yrkesprov och/eller andra 

certifierings-utbildningar inom ramen för programmet.  

  

2. Samverkan med branschen - årscykel. 

För yrkesprogrammen ska det finnas ett utarbetat samarbete med 

utbildningsanordnaren och branschens företag samt relevanta organisationer.  

 

Varje programråd ska: 

 Fastställa rådets medlemmar och organisation. 

 Fastställa antal träffar per år. 
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 Följa upp och kvalitetssäkra den gemensamma verksamheten. Detta kan 

med fördel kopplas till branschens eget kvalitetssäkringssystem. 

 

3. Kvalitetssäkring av elevernas upplevelse av utbildningen. 

Varje programråd ska:  

 Utvärdera elevens upplevelse av utbildningen. 

 Aktivt verka för att varje individs egenvärde respekteras både i skolan 

och på APL, att diskrimineringsgrunderna efterlevs samt aktivt verka 

för en jämn könsfördelning inom varje program. 

 Att resultat från elevutvärderingar återkopplas i programråd och förs 

vidare till GVUN 

 

4. Samarbete som kompetensutvecklar yrkeslärarna. 

Programrådets branschmedlemmar ska om möjligt tillhandahålla utbildning för 

att matcha yrkeslärarnas kompetens med branschens utveckling,  

 

Varje programråd ska: 

 Kontinuerligt följa upp och utvärdera vilka behov av 

kompetensutveckling som finns inom ramen för programmet.  

 Skolan ska stimulera lärarna att nå behörighet som yrkeslärare. 

 

5. Samarbete gällande maskiner, utrustning och lokaler.  

Programrådets medlemmar samverkar för att säkerställa att programmet har 

ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler med en teknik och kvalitet som 

är relevant för elevens lärande 

 

Varje programråd ska: 

 Diskutera, för utbildningen, aktuella arbetsmiljökrav och nya 

bestämmelser för att nå samsyn och bättre förbereda både elev och 

arbetsgivare inför kommande APL och anställning 

 Lämna synpunkter på vilken utrustning som anses relevant på 

respektive yrkesutbildning och verka för att eleverna får erforderlig 

skyddsutrustning, arbetskläder, verktyg, mm under sin APL utifrån 

branschens/verksamhetens arbetsmiljövillkor.  

 

6. Samarbete för att ge eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt 

lärande. 

Programrådet planerar gemensamt för hur en högkvalitativ handledning ska 

säkerställas. Denna handledning ska ha som målsättning att lägga grunden till 

den enskilda elevens anställningsbarhet och utveckling i arbetslivet.  

 

Varje programråd ska: 

 Planera för att alla elever ges ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt 

lärande med utbildade handledare. Skolan har det yttersta ansvaret att 

säkerställa tillgången till APL-platser hos företag inom branschen. APL 

ska vara riktad mot den programinriktning som eleven valt. 
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 verka för att alla handledare genomför Skolverkets webbaserade 

handledarutbildning avsedd för APL-handledare, som stärker samsyn 

skola och branscher emellan inför elevens APL. 

 

Programrådets sammansättning 
Inga förordningsstyrda regler föreligger för hur ett programråd ska vara 

sammansatt. Av hävd har man vanligen utsett elevrepresentanter, 

lärarrepresentanter, fackliga representanter samt representanter för 

yrkesorganisationer och företag att tillsammans med rektor och politiker från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utgöra programråd. 

 

Rektor fattar beslut om vilka från skolans verksamhet och branschen som för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås utses till representanter i 

programråd, varefter nämnden beslutar om programrådets sammansättning. 

Programrådet sammanträder så ofta det behövs dock minst två gånger per år. 
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Representation från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans 

ledningsgrupper 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att 

vara nämndens representanter i ledningsgrupper för utbildningar inom 

Yrkeshögskolan i Borås; 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Systemutvecklare.NET. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Frontendutvecklare React. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Produktionstekniker Smart Industri. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Medicinsk vårdadministratör. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Stödpedagog. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Garment Technical Designer. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Logistikdesigner. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Art director och Copy writer. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Digital business developer. 

Vid deltagande i Yrkeshögskolans ledningsgrupper erhålls arvode i enlighet med  

Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda”. 
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Ärendet i sin helhet 

Utbildningar inom Yrkeshögskolan leds av en ledningsgrupp. 

Sammansättningen av ledningsgruppen regleras i Förordning (2009:130) om 

yrkeshögskolan. Den ska bestå av företrädare från arbetslivet, minst en 

företrädare för skolväsendet, minst en företrädare för de studerande, samt 

utbildningsledaren för den aktuella utbildningen. Företrädare för arbetslivet ska 

vara i majoritet i ledningsgruppen. 

I ledningsgrupperna inom Yrkeshögskolan i Borås ingår politiker från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dessa deltar som övriga ledamöter. 

Med anledning av ny mandatperiod ska nämnden utse representanter till 

Yrkeshögskolans ledningsgrupper. 

Information från ledningsgruppernas möten delges nämnden vid efterföljande 

nämndsammanträde. 

Vid deltagande i Yrkeshögskolans ledningsgrupper erhålls arvode i enlighet med  

Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda”. 

 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Rektor för Yrkeshögskolan i Borås 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen, 

mandatperioden 2023-2026 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxx (x) att tillsammans med 

xxx (x) vara nämndens representanter för gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen under mandatperioden 2023-2026. 

Vid deltagande erhålls arvode i enlighet med  Kommunfullmäktiges beslut 

”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) utser inför varje ny mandatperiod 

representanter att delta i möten och bevaka gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i regionen. 

Information från möten delges nämnden vid nästkommande 

nämndsammanträde. 

Vid deltagande erhålls arvode i enlighet med  Kommunfullmäktiges beslut 

”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden, under 

perioden 2022-12-02—2023-01-18 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2022-12-02—2023-01-18. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 230131 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2023-01-25 

 

2023-01-12 16576 

 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket gällande 

omprövning av tidigare fattat beslut 

(dnr 32113-2020-0002972) om 

nationell godkänd idrottsutbildning, 

judo. Dnr Dnr 6.3.2-2023:98 

2020-00019 

2022-12-29 16548 

 

IN Kommunfullmäktige Beslut från Kommunfullmäktiges 

valberedning gällande 

förtroendeuppdrag mandatperioden 

2022-2026 

 

2022-12-22 16542 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-

07  § 230 Borås Stads Miljöprogram 

2022-00122 

2022-12-27 16540 

 

IN Miljöförvaltningen Beslut - Föreläggande om 

skyddsåtgärder för Viskastrands 

fordonsgymnasium 

2022-00235 

2022-12-21 16522 

 

IN Grundskolenämnden 

Diarium 

2. Beslut i Grundskolenämnden: 

Utveckla studie- och 

yrkesvägledningen och samverkan 

mellan grundskola och gymnasieskola 

2022-00190 
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2022-12-20 16518 

 

IN Miljöförvaltningen 2. Kontrollrapport från 

Miljöförvaltningen efter inspektion, 

Almåsgymnasiets cafeteria 

2022-00113 

2022-12-20 16516 

 

UT Västra 

Götalandsregionen 

3. Expedierat undertecknat avtal om 

gymnasieutbildning inom naturbruk 

2023 

2022-00029 

2022-12-19 16514 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2022-12-05  § 466 

Bäckängsgymnasiet Campus 

2021-00261 

2022-12-08 16451 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för anställning av lärarassistenter 2022. 

Dnr 8.1.2-2022:0033647 

2022-00134 

2022-12-07 16449 

 

IN Skolverket Statsbidrag för kartläggning och 

validering för 2023. Dnr 8.1.2-

2022:0032761 

2022-00237 

2022-12-07 16442 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för gymnasial lärlingsutbildning och 

lärlingsliknande utbildning på 

introduktionsprogram för 2022. Dnr 

8.1.2-2022:0033680 

2022-00119 

2022-12-07 16441 

 

IN Skolverket Statsbidrag till avgifter till International 

Baccalaureate Office för 2022. Dnr 

8.1.2-2022:0035237 

2022-00236 

2022-12-07 16440 

 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om 

statsbidrag för undervisning under 

skollov 2022. Dnr 8.1.2-2022:0034990  

2022-00206 

2022-12-02 16437 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-

24  § 208 Delårsrapport januari - 

augusti 2022  
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2022-11-29 16435 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

ett fjärde tekniskt år för 2022/2023. Dnr 

8.1.2-2022:0032512 

2022-00234 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under 

perioden 2022-12-02—2023-01-18 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse under perioden 2022-12-02—2023-01-18. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Avgivna skrivelser 230131 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2023-01-18 16605 

 

UT Skolinspektionen 5. Skrivelse till Skolinspektionen - 

Redovisningsformulär för vidtagna 

åtgärder med anledning av 

utvecklingsområden i regelbunden 

kvalitetsgranskning i Bergslenagymnasiet 

A  

2022-00064 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 31 januari 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 1 Delegationsbeslut 230131 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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