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Budgetuppföljning / Prognos för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
per september 2017 
 
Allmänt 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett minus på 0,7 mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 
mnkr för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

 KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.   
o 5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 

gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleut-
bildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande kost-
nad. 

o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad 
av de nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

 KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 
2017 med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

 KS beslutade den 19 juni tilldela LFN 4,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- 
och tillbyggnadsprojekt. (KS beslut 20170619 § 359) 

 KS beslutade den 19 juni tilldela GVUN 3,0 mnkr för investeringar av inredning och in-
ventarier för Bäckängsgymnasiet.(KS beslut 20170619 § 359) 

Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar inter-
kommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 



Prognos per enhet 
 
Central administration 
Gemensam utbildningsadministration visar ett överskott på 0,7 mnkr. Prognosen visar att kost-
nad för personal och köpta tjänster är lägre än vad som beräknats i budget. 

  
Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet visar ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen visar att personalkostnader är nå-
got lägre än vad som beräknats i budget. 
 
 
Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett minus på 3,8 mnkr 2017. 
 

Prognosen visar att antalet elever på friskolor i Borås och elever från andra kommuner minskar 
jämfört med antagandet som gjordes i budget 17:2. 

 
I prognosen redovisas ett minus för verksamheten lokaler och fysisk miljö på 5,8 mnkr. Intäkter 
för interkommunala ersättningar (IKE) visar ett lägre utfall än vad som beräknats i budget och 
beräknas hamna på ca 4,6 mnkr under antagandet i budget. När det gäller IKE kostnader visar 
prognosen en minskning motsvarande 2,5 mnkr, detta beror på ändrade redovisningsrutiner för 
Borås Stads fastigheter.  
 
Det finns en osäkerhet i beräkningen av IKE då det nu är månadsavräkning för dessa elever, vil-
ket innebär att vi enligt beslut endast får betalt för de elever som finns i vår verksamhet med av-
räkning den 15:e varje månad. 
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram under 2017. 
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas göra ett plus på 2,2 mnkr 2017. 
 
Överskottet beror på högre IKE intäkter än vad som beräknats i budget och något lägre  
kostnader för personal. 
 
Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen. 
 
Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram under 2017. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna presenterad prognos 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



Prognos  2017, Tkr
Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse

Enhet                               Tkr Pr. Sep 17 Pr. Aug 17 Pr. Jul 17 Pr. Apr 17 Pr. Mar 17 Pr. Feb 17 mot Aug 17 Redov 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- -----------------------
250 Gem adm 662,5 -54,6 -498,2 -232,0 0,0 -7 100,0 717,1 1 823,5

250 Politiskverksamhet 199,9 146,8 177,3 0,0 0,0 0,0 53,1 74,8

2522 Almås 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 1 163,6
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,2
2526 Björkäng(Tullen) -4 806,5 -2 074,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 731,6 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 541,0

2529 Gy gem -1 022,0 -1 411,8 -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 389,8 -7 693,2
SA GYMNASIET -3 828,5 -3 486,7 -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 -341,8 972,8

1 318,3

25300 Vux centralt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -658,8
25302 Grundvux totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25303 Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25304 SFI Teori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25307 SFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,6
25306 YH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 933,2
25309 Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6
25308 Gem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -486,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 742,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,8

GY SÄR
255010 BE nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -854,1
255012 Verksamhetstr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2
255040 BE Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 401,9
255080 adm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252592 AL nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708,9
252290 AL Yrkestr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -115,6
252291 AL Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,8
252790 VS nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 973,5
255030 Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,6
2559 Gy sär gem 2 233,0 1 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0 -129,0
SA GYMN.SÄR 2 233,0 1 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,0 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
SUMMA -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 342,3 5 442,2

Central buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 449,2 4 449,2

RESULTAT -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 -3 106,8 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 449,2 4 449,2
Resultat exkl buffert -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 395,4 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -733,1 -2 128,5 -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 395,4
Ing. Ack. resultat 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 16 294,6 -7 100,0 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 527,5
Eget Ack 16 294,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7 100,0 17 027,7

17 027,7

2017-10-13
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 17
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Sammandrag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket under flera års tid. Förvaltningen har, inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra skolor 
men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, 
genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat några områden 
som kräver vidare analys och insatser i verksamheten. Det gäller framförallt analys av orsaker till 
att vissa kurser har en hög andel elever med F-betyg. Verksamheten behöver vidare fokusera på 
insatser som främjar det förebyggande elevhälsoarbetet och tidiga insatser och mindre på reaktiva 
insatser. 
 
Förvaltningens målbild gällande ”Det goda lärandet” är att alla elever ska lämna skolan med goda 
kunskaper och med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, syftande till att varje elev blir an-
tagningsbar och anställningsbar. Med utgångspunkt i målbilden ska förvaltningen arbeta vidare 
med att stödja och leda lärarna in i en alltmer digitaliserad lärmiljö, systematisk följa upp att in-
riktningen för undervisningen bygger på ett formativt förhållningssätt samt att verka för att skapa 
ökade förutsättningar för att elever ska ha inflytande över sina studier och sin lärmiljö. 
 

1. Inledning 
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systema-
tiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nat-
ionella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  
 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan 2016-2021 finns följande över-
gripande målsättning för samtliga verksamheter: 
 
”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” 
 
Denna kvalitetsrapport beskriver inledningsvis måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som respek-
tive verksamhet genomfört. I rapporten redovisas förvaltningens resultat, utifrån lokal statistik. 
Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2017 då Skolver-
ket publicerar sin statistik.  
 
Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys av de samlade re-
sultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 
 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 
 



 

4 
 

 

Resultatpresentationen och analysen i denna rapport bygger på Skolverkets kvalitetsmodell vilken 
i de allmänna råden sätter ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för analysar-
betet används SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling vilken belyser arbetssätt, till-
lämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 

 
2.  Resultat - i kunskaper 

 
2.1 Resultat gymnasieskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande- respektive yrkesexa-

men. 
• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

 
Jämförelse med riket sker inom följande områden: 

a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. 
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola. 
c) Genomsnittlig betygspoäng. 
d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen. 

 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
Årets avgångselever är den fjärde kullen som avslutar sin utbildning i GY11 och erhåller gymnasi-
eexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.  
 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha 
godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är 
också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt 
gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng 
ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 
och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. En elev som inte uppnår 
kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg 
(E) i alla kurser efter avslutad utbildning. Läsåret 2016/17 hade 73,9 procent (15/16 74,2 pro-
cent) av avgångseleverna ett examensbevis från ett fullständigt eller utökat program med minst 
godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år är resultatet något lägre.   

S 
Examensbevis med minst E i alla kurser – andel i % 2015-16 2016-17 

Almås 81 79 

Bäckäng 77 81 
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Sven Erikson 63 inkl. IB 65 inkl. IB 

Viskastrand 76 67 

TOTALT 74,2 inkl. IB 73,9 inkl. IB 

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor är 89,2 % (lokal statistik), vilket är en höjning med nästan 2 %. Sannolikt kom-
mer siffran att bli ytterligare något högre i den nationella statistiken som redovisas i SIRIS. Skol-
verkets nationella statistik (SIRIS) kommer i december 2017 och först då kan riksjämförelse gö-
ras. 
 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yr-
kesexamen – andel i % 

2015-16 2016-17 

Almås 93.6 87,6 

Bäckäng 91,2 93,6 

Sven Erikson 80,7 79,5 

Viskastrand 83,3 95 

TOTALT 87,5 (SIRIS 91,7) 89,2 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,3 för 
de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Jämfört med föregående år är re-
sultatet något högre. Riksjämförelse kan göras i december 2017 då Skolverket presenterar sin sta-
tistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men 

Borås 2015-16 
(SIRIS) 
 

Borås 2016-17 
(lokal statistik) 

Högskoleförberedande program 14,6 14,7 

Yrkesprogram 13,5 13,7 

Totalt 14,1 14,3 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men 

Borås 2015-16 
(SIRIS) 

Borås 2016-17 
(lokal statistik) 
 

Almås 13,7 14 

Bäckäng 14,9 14,9 

Sven Erikson 14 14,2 

Viskastrand 13,3 13,5 



 

6 
 

 

Totalt 14,1 14,3 

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Almås-
gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande pro-
gram. På Sven Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även 
ett yrkesprogram, Barn- och fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrands-
gymnasiet som har yrkesprogram men även ett högskoleförberedande program, Estetiska pro-
grammet med inriktningen estetik och media. Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram. Riksjäm-
förelse kan göras i december 2017 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examen - 
programvis Poängsnitt 15-16 Poängsnitt 16-17 
Barn- och fritidsprogrammet 13,55 13,29
Bygg- och anläggningsprogrammet 13,47 13,90
Ekonomiprogrammet 13,86 13,70
El- och energiprogrammet 12,61 12,49
Estetiska programmet 14,32 14,56
Fordons- och transportprogrammet 13,40 13,59
Handels- och administrationsprogrammet 12,69 13,24
Hantverksprogrammet 14,18 14,54
Hotell- och turismprogrammet 13,72 13,81
Humanistiska programmet 15,98 15,34
Industritekniska programmet 14,22 13,04
Naturvetenskapsprogrammet 15,33 15,48
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 14,54 14,40
Samhällsvetenskapsprogrammet 14,60 14,51
Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 15,81 14,10
Teknikprogrammet 13,97 14,39
VVS- och fastighetsprogrammet 13,20 13,64
Vård- och omsorgsprogrammet 12,96 13,84
Total 14,13 14,30
International Baccalaureate 16,60 16,3
Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både Almås-
gymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Det finns en skillnad mel-
lan skolorna avseende GBP där GBP på Almåsgymnasiet är 14,0 och GBP på Sven Eriksonsgym-
nasiet är 12,7. GBP för Estetprogrammet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och Viskast-
randsgymnasiet, avser programmet som helhet. Ingen skillnad fanns mellan skolorna. 
Riksjämförelse kan göras i december 2017 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 
Genomsnittlig betygspoäng för fristående gymnasieskolor i Borås  
Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 kommer i december 2017. 
 
Behörighet till Högskola  
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 
procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng d.v.s. har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst 
betyget E.  

Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörig-
het till högskolan.  
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För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högsko-
lebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan 
alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 
2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och 
högskola uppgick till 31,6 procent av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller 
studiebevis), vilket är något lägre än föregående år. 

 Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i % av alla 

elever med avgångsbetyg 2015/16 2016/17 

AL 45,8 42,4 

SE (Barn- och fritidsprogrammet) 62,1 30 

VS 22,1 24,8 

Totalt 36,1 31,6 
Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis 
eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i 
december 2017 då Skolverket presenterar sin statistik. 
 
Fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 
Statistik för fullföljd utbildning i gymnasieskolan finns tillgänglig i december 2017 då Skolverket 
presenterar sin statistik. 
 
Avbrott 
Studieavgång, d.v.s. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasie-
skolan i Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i 
Borås. Elever på skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina 
studier i hemkommunen. Andelen avbrott bland elever folkbokförda i Borås kommun ligger nå-
got under riket i övrigt, vilket är positivt. 
 
En framgångsfaktor i arbetet med att förebygga avbrott är förtroendefulla relationer mellan lärare 
och elever och att lärare arbetar tillsammans med att identifiera elevernas behov och stödja ele-
verna i deras studiesituation. Ett område som förvaltningens utvecklingsplan fokuserar särskilt på 
och som vi ser har gett goda resultat.   
 

Studieavbrott - andel i % 
  
Läsår Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 
2014/15 4,2 2,2 1,3 2,7 
2015/16 5,9 3,1 1,7 3,7 
2016/17 (endast elever folkbok-
förda i Borås Stad) 0,04 0,03 0,01 0,03 

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2017 per 20 juni. 
 

Studieavbrott - andel i % per skola 
  

Läsår Almås Bäckäng 
Sven Er-

ikson Viskastrand Totalt 
2014/15 4,5 1,3 1,8 4,4 2,7 
2015/16 7,1 2,9 2,4 3,5 3,7 
2016/17 (Totalt antal elever) 7,6 1 1,9 3,1 2,7 

Källa: UBK/Lokal statistik (samtliga gymnasieelever), avgång 2017 per 20 juni. 
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Introduktionsprogram 
Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbild-
ning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesin-
troduktion. I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden 
Borås finns följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Jämförelse sker inom följande områden1: 
a) Genomsnittlig betygspoäng. 
b) Skolbakgrund/tid i Sverige. 

 
Alla elever på Introdukt-
ionsprogrammen går efter 
1 års studier vidare till ett 
nationellt program, fort-
satta studier, arbete eller 
annan sysselsättning 

2014/15  
 
 
 
 
andel i % 

2015/16 
 
 
 
 
andel i % 

  
85 

 
94 

Källa: UBK/Lokal statistik, siffrorna för läsåret 16/17 kommer senare under hösten. 
 
Personella förutsättningar – Gymnasieskolan 
 

2016 
(2015 inom parentes) 

Lärare med peda-
gogisk högskole-
examen Borås –  
 
andel i % 

Lärare med peda-
gogisk högskole-
examen Samtliga 
kommuner – andel 
i % 

Gymnasieskola  
81 (81)  

 
79 (83)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 
 
2.2 Resultat gymnasiesärskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån betyg och kommu-
nikativ förmåga, samt få stöd att säkerställa övergången till arbetslivet. 

 Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga äm-
nen. 

                                                 
1 Ett system för att mäta elevernas resultat inom dessa områden är under utarbetande. Tillsvidare används därför mål 
från tidigare utvecklingsplan ”Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till ett nationellt 
program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning”. 
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Betyg efter avslutad ut-
bildning 2016-17, antal 
och andel elever 

Almås nation-
ella program, 
antal/andel i % 

Bergslena A nationella 
program, antal/andel i 
% 

Viskastrand nat-
ionella program, 
antal/andel i % 

Slutbetyg 2 (100 %) 10 (100 %) 6 

Samlat betygsdokument 0 0 1 

Saknar betyg 0 0 0 

Totalt antal elever som 
avslutat sin utbildning i 
Gy-sär 

2 10 7 

Elev omvänt integrerad 
betyg ges av Tullengym-
nasiet alt. annan kom-
mun 

-   1 - 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 
 
Av de elever som läsåret 2016/2017 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga ele-
ver ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.  
 

Arbete/sysselsättning 
efter avslutad utbild-
ning i Gy-sär 2016-17, 
antal och andel elever 

AL nationella 
program, an-
tal/andel i % 

BE A nation-
ella program, 
antal/andel i 
% 

VS nationella 
program, an-
tal/andel i % 

Hulta Ängar 
Individuellt 
program an-
tal/andel i % 

Almås Indivi-
duellt program 
antal/andel i 
% 

Anställning med löne-
bidrag 

0 1 (9 %) 4 (57 %) 0 0 

Arbetspraktik 0 1 (9 %) 1 (14 %) 0 0 
Fortsatt utbildning 2 (100 %) 1 (9 %) 0 0 0 

Daglig verksamhet 0 8 (72 %) 2 (29 %) 4 (100 %) 4 (100 %) 
Avflyttad till annan 
ort med fortsatt studi-
egång 

0 0 0 0 0 

Elever i uppföljning 
sysselsättning ej klar 

0 0 0 0 0 

Totalt antal elever 
som avslutat sin ut-
bildning i Gy-sär 

2  11 7 4 4 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS, * AF - Arbetsförmedlingen 
 
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade stu-
dier. 20 elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och 8 avslutade individuellt pro-
gram, totalt 28 elever. Samtliga elever hade någon form av sysselsättning, vilket är något högre än 
föregående år.  
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Personella förutsättningar – Gymnasieskolan 
 

2016 
(2015 inom parentes) 

Lärare med peda-
gogisk högskole-
examen Borås –  
andel i % 

Lärare med peda-
gogisk högskole-
examen Samtliga 
kommuner – andel 
i % 

Gymnasiesärskola  
78 (92)  

 
84 (87)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
2.3 Resultat Vuxenutbildningen – i kunskaper 
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.  

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Studieplan 
Den övergripande måluppfyllelsen operationaliseras med hjälp av en indikator2 över hur stor an-
del av eleverna som bedöms fullfölja sin studieplan på ett tillfredsställande sätt. 
 

Indikator Målvärde 
2017 

Utfall 2017 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån person-
ligt uppsatta mål. 

60 % 

 

65 % 65 % 75 % 

 

Källa: Lokal statistik/VUX 
 
Målvärdet för 2017 är satt till att 60 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2017 blev 65 % dvs. högre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 
framhålla att bland de 35 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till 
att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att 
avsluta sina studier i förtid.  
 
Personella förutsättningar – Vuxenutbildningen 
 

2016 
(2015 inom parentes) 

Lärare med peda-
gogisk högskoleex-
amen Borås –  
andel i % 

Lärare med pedago-
gisk högskoleexa-
men Samtliga kom-
muner – andel i % 

Komvux (grundläggande och 
gymnasial) 

89,4 (98)  
 

86 (84) 
 

Särskild utbildning för vuxna 100 (100) 
 

86,9 (90) 
 

Svenska för invandrare 84,9 (64) 72,2 (73)  

                                                 
2 Indikatorn bygger på ett slumpmässigt urval vilket innebär att slumpmässiga variationer i indikatorn som en följd av 
urvalet förekommer. Indikatorn och målvärdena bör ses som ett grovt riktmärke. 
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Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

3. Resultat - värdegrund 
 
3.1 Resultat gymnasie- och vuxenutbildningen – värdegrund  

Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter exkl. sär GY/VUX - elever och elever VUX 
upphandling) 

Skolklimatundersökningen genomförs årligen och belyser 4 områden: Värdegrund, Undervisning-
ens kvalitet, Inflytande och delaktighet och Rektor. Klimatundersökning genomförs av såväl ele-
ver som personal med en hög svarsfrekvens 81,5 %. Inom områdena tar lärare och elever ställ-
ning till ett antal påståenden med en fyrgradig svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska 
dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och hållet. 
 
Resultatet på Skolklimatundersökningen har över tid legat stabilt runt 3 eller strax däröver vilket 
får anses som ett högt resultat. Särskilt högt ligger området Värdegrund där både elever och per-
sonal gör en hög skattning. Något lägre har man skattat områdena som omfattar Undervisningens 
kvalitet och Inflytande och delaktighet. Området rektor har skattats lägre av elever än lärare och 
ligger något lägre än föregående års resultat. Det finns en variation mellan elever och lärares svar 
framförallt gällande området rektor. 
 

 Genomsnitt 

Värdegrund, Undervisningens innehåll och 
kvalitet, Inflytande och delaktighet, Rektor 

(läsåret 15/16 inom parentes) 

Lärare 3,2 (3) 

Elever 3 (3) 

Totalt 3,1 (3) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
 

Område Elever 
(läsåret 15/16 inom parentes) 

Lärare 
(läsåret 15/16 inom paren-
tes) 

Värdegrund 3,4 (3,3) 3,4 (3,3) 

Undervisningens kvalitet 3 (3) 3,2 (3,2) 

Inflytande och delaktighet 3 (3) 3,1 (3,1) 

Rektor 2,6 (2,8) 3,2 (3) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
 

3.2 Resultat SÄR GY/VUX – värdegrund 

Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter sär GY/VUX ) 



 

12 
 

 

Inför 2017 har GVUF tagit fram en för Gymnasiesärskolan anpassad enkät med rubrikerna: Kun-
skap och lärande, Delaktighet och inflytande, Bemötande och Trygghet och trivsel. Inom områ-
dena tar elever ställning till ett antal påståenden med en tregradig svarsskala: 1 Stämmer helt, 2 
Stämmer delvis, 3 Stämmer inte alls. 
 

Område Elever 

Kunskap och lärande 2,5 

Delaktighet och inflytande 2,8 

Bemötande 2,8 

Trygghet och trivsel 2,7 

Totalt 2,7 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
 
Resultatet på Skolklimatundersökningen omfattande elever inom SÄR GY/VUX ligger mycket 
högt inom samtliga områden. Då det är första gången enkäten genomförs finns inte möjlighet att 
jämföra över tid. Områdena Delaktighet och inflytande, Bemötande och Trygghet och trivsel 
skattas något över området Kunskap och lärande.  

  
4. Analys och fortsatt arbete 

 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i alla skolformer är Skolverkets allmänna råd 
om systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med modellen nedan3: 
 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar i sin analys de samlade resultaten kopp-
lade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 
 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

                                                 
3  Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
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 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 
 
Modellen för analysen bygger på SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och be-
lyser arbetssätt, tillämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 
 

 
 
4.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Valda arbetssätt 
Samtliga verksamheter har tagit fram och implementerat en ny utvecklingsplan kopplad till den 
förvaltningsövergripande Bildningsstaden Borås. I verksamheternas utvecklingsplaner finns ut-
vecklingsområden definierade samt hur man avser att arbeta med dessa. Skolenheternas utveckl-
ingsområden och insatser kopplade till dessa följs upp på skolnivå och förs in i det för förvalt-
ningen gemensamma kvalitetsarbetet. Förvaltningens system för det systematiska kvalitetsarbetet 
bygger på s.k. kvalitetsbedömningar (en gemensam mall är framtagen) vilka genomförs på respek-
tive skolenhet. Skolenheternas kvalitetsbedömningar följs upp av respektive verksamhetschef 
som i sin tur gör en kvalitetsbedömning för hela verksamheten. Verksamhetschefernas kvalitets-
bedömningar ligger till grund för denna rapport. 
 
Under läsåret 2016/17 har fokus för det gemensamma kvalitetsarbetet legat på att öka vår för-
måga att analysera resultat i syfte att öka träffsäkerheten i de insatser som genomförs för att höja 
måluppfyllelsen. Exempelvis har flera skolor analyserat närvarostatistik och jämfört denna med 
elevernas studieresultat.  
 
Förvaltningsgemensamma och skolspecifika enkäter genomförs för att följa upp elevers upple-
velse av undervisningens resultat. Resultaten på enkäter analyseras och följs upp på skolenhets-, 
verksamhets- och förvaltningsnivå. 
 
Vuxenutbildningen och Tullengymnasiet4 har startat ett arbete med att ta fram mätmodeller i 
syfte att säkerställa/mäta progressionen i elevers lärande även då de inte når hela vägen fram till 
ett betyg. 
  
Tillämpning 
Kvalitetsarbetet är en systematisk och integrerade del av det dagliga arbetet på varje skolenhet. 
Det finns ett system, vilket beskrivs ovan, för att rapportera vidare till nästa nivå samt ett system 
för att återkoppla resultaten till lärarna för vidare analys och åtgärder i förbättringsarbetet.  

                                                 
4 Fr.o.m. läsåret 2017/18 Björkängsgymnasiet. 

Arbetssätt 
Tillämpning 
Resultat 
Utvärdering 
Förbättring 
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Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket under flera års tid. Förvaltningen har, inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra skolor 
men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, 
genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser. Det finns några kur-
ser som utmärker sig gällande andel elever med F-betyg. Borås resultat är jämförbart med övriga 
riket på så sätt att det är en nationell trend att just dessa kurser har en hög andel elever med F-
betyg. 
 
Inom områden som verksamheterna arbetat fokuserat med över tid har resultaten ökat markant 
t.ex. gällande andel elever med en yrkesexamen. En framgångsfaktor som är genomgående i för-
bättringsarbetet är att en gedigen analys av orsakerna till resultaten genomförts samt att alla nivåer 
på skolan varit involverade i analys- och förbättringsarbetet.   
 
Utvärdering 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har över en längre tid arbetat fram en framgångs-
rik modell för det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå med förgrening ned på verk-
samhets- och enhetsnivå. Modellen som används är kvalitetsbedömningen vilken är känd av alla 
och har en tydlig koppling till den gemensamma utvecklingsplanen. I arbetet med att genomföra 
kvalitetsbedömningen är både lärare och skolledning delaktiga vilket har visat sig vara framgångs-
rikt i förbättringsarbetet.  
 
Kvalitetsbedömningarna ligger till grund för förvaltningens analys och leder fram till verksam-
hetsspecifika eller vid behov förvaltningsövergripande förbättringsåtgärder. Förvaltningens led-
ningsgrupp analyserar och följer tillsammans upp de samlade resultaten och anger riktningen för 
gemensamma åtgärder i form av professionsutvecklande insatser, förstärkt stöd till verksamheten 
i förbättringsarbetet eller annat som är kopplat till verksamhetens kvalitetsarbete. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat behov av att dju-
pare analysera orsaker till att enskilda kurser uppvisar sämre resultat än andra i syfte att stödja 
verksamheten i det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att öka 
träffsäkerheten i de analyser som genomförs på samtliga nivåer. Inom ramen för arbetet ska för-
valtningen arbeta vidare med de modeller och verktyg som stödjer analysarbetet t.ex. ytterligare 
utveckla mallar och stödmaterial för skolenheternas kvalitetsbedömningar. Det handlar också om 
att på alla nivåer i förvaltningen analysera betygsvariationer inom kurser samt analysera samband 
mellan insatser och effekter på våra resultat. 
 
4.2 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 
 
Valda arbetssätt 
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Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ”Det goda lärandet” är 
att fokus ska ligga på höga förväntningar på såväl lärare som elever. Vad gäller lärarnas arbete 
handlar det ytterst om förmågan att bygga goda relationer med eleverna, att pedagogiskt och di-
daktiskt möta elevernas behov samt förmågan att utmana och stödja eleverna i deras lärande. Re-
sultatet av ”Det goda lärandet” ska vara att alla elever lämnar skolan med goda kunskaper och 
med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
En av utgångspunkten för ”Det goda lärandet” är att lärare har ett formativt perspektiv på lä-
rande. Det förutsätter att även läraren ingår i ett professionellt kollegialt lärande där de samarbe-
tar med varandra om undervisningens möjligheter och utmaningar. På förvaltningsnivå genom-
förs varje läsår en introduktionsutbildning för nyanställda lärare där fokus ligger på formativa för-
hållningssätt. Förvaltningens verksamheter har valt olika modeller för att tillse att alla lärare om-
fattas av ett professionellt kollegialt lärande, gemensamt för alla är dock att förstelärare används i 
arbetet med att planera, följa upp och analysera undervisningens resultat samt stödja i förbätt-
ringsarbetet. Exempel på modeller för professionsutveckling är Learing Study, Läslyftet, Matema-
tiklyftet, systemteoretisk kompetensutveckling och Cooperative Learning. Gymnasiesärskolan har 
under läsåret arbetat vidare med att ta fram modeller för att bättre möta och utmana varje enskild 
elev i dennes lärande. 
 
Tillämpning 
Vi ser att formativa perspektiv på lärande är synligt i alla våra verksamheter men att det varierar 
mellan lärare gällande tillämpning och förståelse för hur ett sådant perspektiv på lärande kan på-
verka progressionen i elevens lärande. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens målbild är att samtliga verksamheter ska känne-
tecknas av ett professionellt pedagogiskt klimat där elevens lärande och resultat står i fokus, där 
eleven äger sin egen lärprocess och där all undervisning tar sin utgångspunkt i formativa perspek-
tiv på lärande.  
 
Förvaltningens resultat är med utgångspunkt i målbilden varierande. Områden som berör lärarens 
relation till eleverna, vilket får anses vara en grundförutsättning för elevens lärande, uppvisar i 
Skolklimatundersökningen höga och stabila resultat över tid. Elever upplever generellt att de kän-
ner sig trygga i skolan och att de har en god relation till sina lärare. Gällande områden som berör 
inflytande och delaktighet vilka har en direkt koppling till formativa förhållningssätt uppvisas 
lägre resultat. Generellt upplever en betydande andel elever att deras inflytande över undervis-
ningen är för låg, att de inte alltid förstår lärandemålen eller får ett tillräckligt stöd för att utveck-
las i sitt lärande.  
 
En slutsats utifrån resultaten ovan är att elever har stabila grundförutsättningar för att lyckas i 
skolan då de i hög grad trivs och känner sig trygga, men att resultat i form av betyg sannolikt 
skulle öka om elever dessutom i högre grad upplevde att de hade större inflytande över undervis-
ningen, hade större förståelse för lärandemålen och fick mer stöd av läraren. Det är sannolikt så 
att det finns ett samband mellan kurser med låga resultat och elevers förståelse av lärandemål. 
 
Utvärdering 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat behov av att dju-
pare analysera orsaker till att elever uppger att de har litet inflytande över undervisningens inne-
håll och utformning och på vilket sätt detta kan påverka enskilda kursers resultat negativt.  
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Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa lärares bedömningskompetens. Det sker t.ex. genom gemensam kompetensutbildningsin-
sats under innevarande läsår med fokus på effektiv undervisning. På verksamhetsnivå har förste-
lärarna en viktig roll i arbetet med gemensamma analyser, samplanering av kurser, auskultationer 
och framtagande av modeller för elevers delaktighet och inflytande.  
 
4.3 Värdegrund 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med värdegrund är att den i 
sin helhet omfattar hur vi utövar arbetet med inkludering och likvärdighet, demokrati och likabe-
handling, för jämställdhet och mot diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. 
Det handlar om att i varje verksamhet skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande ar-
bete 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 kunskapsut-
veckling. 
 
Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet i form av målbild och 
önskvärt förlopp i arbetet. Varje verksamhet utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma ut-
vecklingsplanen en egen plan för värdegrundsarbetet. Exempel på insatser i det främjande arbetet 
är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus på att främja närvaro och 
följa upp orsaker till frånvaro samt professionellt kollegialt lärande gällande lärarens ledarroll. 
 
Tillämpning 
Utifrån resultat i Skolklimatenkäten, vilket visar höga resultat inom samtliga områden som mäter 
trivsel och trygghet, kan vi utläsa att värdegrundsarbetet genomsyrar våra verksamheter på alla 
nivåer. 
 
Resultat 
Resultaten från Skolklimatundersökningen 2017 visar, inom samtliga verksamheter, att en majori-
tet av eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett 
resultat som legat på samma nivå under flera års tid. Glädjande är att det är färre elever 2017 som 
upplever att lärare inte tar hänsyn till deras åsikter, än 2016. Inom detta område har det skett en 
förbättring med ca.10 %. Resultaten visar också på en viss variation mellan verksamheterna och 
inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser t.ex. området rektor/elever.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som trygg och stödjande utifrån de resultat som  
Klimatundersökningen ger oss. Det finns en variation mellan skolenheterna inom samtliga områ-
den där flera skolenheter kommit längre i sitt arbete än andra och på så sätt kan fungera som ett 
stöd till andra enheter som inte kommit lika långt i sitt arbete. Det gäller framförallt i arbetet med 
att ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar men också i arbetet med att organisera fo-
rum för inflytande. 
 



 

17 
 

 

Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Inom samtliga områden finns det, trots höga resultat, anledning för skolenheterna att göra ytterli-
gare förbättringar för att genom olika insatser öka graden av trygghet, studiero och inflytande. 
Det handlar då i hög grad om att bibehålla, sprida och förstärka det arbete som redan idag funge-
rar väl samt tillse att det som framkommer i utvärderingar följs upp och omsätts till lärande och 
förbättringar. Exempel på insatser som kommer att genomföras på förvaltningsnivån är analyser 
av de samlade resultaten i Skolklimatundersökningen i syfte att identifiera gemensamma förbätt-
ringsområden och behov av insatser. På verksamhetsnivå sker analyser av Skolklimatundersök-
ningen kopplat till program-, och klassnivå. Exempel på insatser är kartläggningar av elevers upp-
levelse av delaktighet och inflytande över sina studier och sin lärmiljö. 

 

4.4 Barn- och elevhälsoarbete 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för elevhälsoarbetet är att skolan ska tillse att eleverna har en bra miljö för sin 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll är främst att verka förebyggande 
och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till och stödja lärarna i arbetet med att 
skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  
 
Under läsåret 2016/17 har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom verksam-
heterna. Det har t.ex. handlat om att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för tidiga insatser 
och stödja lärarna i arbetet med extra anpassningar. Dessutom har förvaltningen gått in i ett nytt 
digitalt system för elevakt vilket har som syfte att kvalitetssäkra elevdokumentationen.  
 
Elevhälsans professioner har deltagit i gemensamma kompetensutvecklande insatser inom områ-
den som rör nyanlända elever samt offentlighet och sekretess kopplat till den införda digitala 
elevakten. 
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att det häslofrämjande perspektivet  är 
väl känt och förankrat i verksamheterna. Det finns en viss variation mellan och inom verksamhet-
erna i hur hög grad Elevhälsans professioner lägger mycket eller lite tid på reaktiva insatser.  
 
Resultat 
I kvalitetsbedömningarna lyfter verksamhetscheferna att det finns ett målinriktat arbete med att 
utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla lärare 
kring extra anpassningar, att förstärka arbetet med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser. 
 
Verksamhetscheferna uppger att det finns svårigheter med att rekrytera personal till Elevhälsan 
samt att stabiliteten i teamet blir lidande då omsättningen på personal är relativt hög. Det leder till 
att utvecklingen av Elevhälsans arbete stannar upp. 
 
Utvärdering 
Det finns en variation mellan verksamheterna inom samtliga områden där flera skolenheter kom-
mit längre i sitt arbete än andra och på så sätt kan fungera som ett stöd till andra enheter som inte 
kommit lika långt i sitt arbete. Verksamhetscheferna uppger i sina kvalitetsbedömningar att det 
finns ett fortsatt behov av att fokusera mer på de främjande insatserna och därmed arbeta mindre 
reaktivt. 
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Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens inom Elevhälsan. Det sker t.ex. genom insatser som är definierade 
i förvaltningens strategiska kompetensplan och gemensamma kompetensutbildningsinsatser för 
Elevhälsans personal. På verksamhetsnivå kommer insatser att göras för att stärka Elevhälsans 
främjande och förebyggande insatser t.ex. genom att öka den generella kompetensen hos all peda-
gogisk personal kring anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. 
 
4.5 Nyanlända/modersmål 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningens organisation är att samtliga 
gymnasieskolor ska erbjuda utbildning inom ramen för Språkintroduktion. Inför läsåret 2016/17 
genomfördes därför en förändring av organisationen. Tullengymnasiet fick ansvaret för att i ett 
första skede ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper och undervisa de elever med 
mycket kort eller ingen skolbakgrund. Almås- och Viskastrandsgymnasiet fick ansvaret för under-
visningen av de elever som siktade mot behörighet till ett yrkesprogram. Bäckängs- och Sven Er-
iksonsgymnasiet fick ansvaret för undervisningen av de elever som siktade mot behörighet till ett 
högskoleförberedande program. Vuxenutbildningen ansvarar som tidigare för de elever som om-
fattas av SFI. 
 
Den stora tillströmningen av elever till Språkintroduktion och SFI har ställt stora krav på organi-
sationen dels vad gäller emottagande av elever men också i arbetet med att utveckla kvaliteten i 
undervisningen. Under läsåret 2016/17 har flera insatser genomförts i syfte att möta behoven i 
verksamheten. Det har t.ex. handlat om kompetenshöjande insatser som hur man möter barn på 
flykt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För att skapa bättre förutsättningar för ele-
ver på SFI och öka genomströmningshastigheten, har man arbetat med att skapa möjlighet till att 
kombinera sina studier i svenska med annan utbildning.   
 
Under läsåret 2016/17 har förvaltningen organiserat nätverksmöten för ansvariga för Språkintro-
duktionen (skolledare, samordnare och lärare) Syftet har varit att skapa en sammanhållen och lik-
värdig organisation för Språkintroduktionen och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att de arbetssätt som valts för organise-
ringen av Språkintroduktion och SFI är systematiserade och integrerade i verksamheterna vilket 
har ökat likvärdigheten i utbildningen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper syftande till att de blir antagningsbara och anställningsbara. 
 
Under läsåret 2016/17 har fokus legat på att organisera Språkintroduktion och SFI på ett sådant 
sätt att genomströmningshastigheten ökar. Detta för att elever så snart som möjligt ska komma 
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vidare i sin utbildning eller till ett arbete. Som ett led i detta arbete har förvaltningen skapat bättre 
förutsättningar för att nyanlända elever ska kunna läsa alla grundskoleämnen samt att elever ska 
kunna kombinera SFI med andra studier. 
 
Många elever har kort eller ingen skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige. För dessa ele-
ver har Tullengymnasiet organiserat mottagandet och skapat en organisation för att möta elever 
på en individuell nivå. För de elever som har en utbildning med sig när de kommer till Sverige har 
verksamheterna tagit fram olika modeller för validering. Utöver lärare som undervisar har man i 
verksamheterna insatser med språkstödjare, vilka finns med i undervisningen som ett stöd. 
 
I de utvärderingar som genomförts av Språkintroduktion framkommer att det finns svårigheter 
med att mäta elevers progression i lärandet då eleven inte når hela vägen fram till ett betyg. En 
modell har arbetats fram under läsåret för att stegvis följa upp elevens lärande på vägen fram till 
ett betyg. 
 
De elever som har en skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige har ofta en snabb pro-
gression i sitt lärande och går tidigt vidare i sina studier till ett nationellt gymnasieprogram, efter-
gymnasiala studier eller vidare till ett arbete. För de elever som har ingen eller kort skolbakgrund 
tar det längre tid och dessa elever behöver en fortsatt planering för vidare studier inom Vuxenut-
bildningen då de fyller 20 år. Vi kan se att det för just dessa elever finns stora utmaningar i att 
planera för fortsatta studier så att elevens lärande inte stannar upp.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad att organisera för Språkintroduktion och 
SFI. Det finns idag en större generell kompetens i alla verksamheter gällande att undervisa nyan-
lända elever vilket kommer sig av att fler lärare undervisar dessa elever samt att förvaltningen ge-
nomfört riktade kompetensinsatser. Tätare uppföljningar och framtagande av en ny modell för att 
mäta progressionen i elevens lärande har ökat kvaliteten i undervisningen.  
 
Verksamhetscheferna uppger i kvalitetsbedömningarna att man fortsatt ser utmaningar och svå-
righeter i att rekrytera behörig personal, framförallt lärare med kompetens inom svenska som 
andraspråk och spetskompetens inom Elevhälsan.  
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens exempelvis i svenska som andraspråk. Det sker t.ex. genom insat-
ser som är definierade i förvaltningens strategiska kompetensplan och gemensamma kompetens-
utbildningsinsatser. På verksamhetsnivå ska fokus ligga på att säkra rutiner för uppföljning av ny-
anlända elevers lärande och utveckling av kvalitén i undervisningen syftande till att öka andelen 
elever som får behörighet till ett nationellt program, kan gå vidare med eftergymnasiala studier 
eller vidare till ett arbete. 
 
 
4.6 Digital kompetens 
 
Valda arbetssätt 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det omfattar också elevens digitala kompetens, en kompetens som för-
bereder eleven för ett framtida lärande och framtida yrke. Förvaltningens utvecklingsplan ut-
trycker en tydlig förväntan på lärarna om att all undervisning ska ha en tydlig koppling till den di-
gitala kompetensen. Verksamhetscheferna och rektorerna har inom ramen för sitt uppdrag ansva-
ret att leda och styra skolan in i en digital lärmiljö. Arbetet följs upp inom ramen för det systema-
tiska kvalitetsarbetet. 
 
Under läsåret 2016/17 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat vidare med de 
sedan tidigare framtagna modellerna för nätverk mellan skolor, implementering av nya skrivelser i 
de nationella styrdokumenten och utveckling av den digitala lärmiljön. Utgångspunkten för den 
digitala lärmiljön är att den ska stödja eleven i dennes lärande. Inom Gymnasiesärskolan har man 
t.ex. arbetat med den digitala lärmiljön kopplat till verksamhetens utvecklingsmål att stödja och 
utveckla elevens kommunikativa förmåga.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att alla elever har tillgång till digitala 
verktyg och att en betydande del av undervisningen sker i en digital lärmiljö. Det finns en 
variation mellan verksamheter men också inom skolenheter i hur hög grad de digitala verktygens 
potential används fullt ut. Det hänger samman med enskilda lärares kompetens men också med 
styrningen och ledningen av digitaliseringen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper. En väl genomtänkt digital lärmiljö kan verka som ett stöd för eleven att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
 
I de kvalitetsbedömningar som genomförts framkommer att digitala verktyg är en naturlig del av 
undervisningen och att den tekniska kompetensen hos såväl elever som lärare generellt är hög. 
Vad gäller lärares förmåga att pedagogiskt möta framtidens lärande i form av digital kompetens 
finns en viss variation mellan och inom verksamheterna.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad vad gäller tillgången till digitala verktyg 
och teknisk kompetens. Det finns dessutom goda förutsättningar för lärare att i ett professionellt 
kollegialt lärande utveckla sin pedagogiska förmåga kopplat till den digitala kompetensen. 
 
Vid en närmare analys av de samlade resultaten (betyg, elevers upplevelse av hur stödstrukturer 
fungerar i skolan och lokala uppföljningar) framkommer att de digitala verktygens potential inte 
används fullt ut. Det påverkar sannolikt måluppfyllelsen för framförallt de elever som är i behov 
av en anpassad lärmiljö. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa den digitala kompetensen hos lärare. Det sker t.ex. genom kompetensutvecklande insatser 
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och tydligare styrning och ledning med utgångspunkt i de nya skrivelserna i nationella styrdoku-
ment. På verksamhetsnivå ska insatser göras för att utveckla den digitala lärmiljön med särskilt 
fokus på hur digitala verktyg kan stödja elevers lärande syftande till att höja våra resultat.  
 
Sammanfattning av övergripande åtgärder och slutsatser 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket under flera års tid. Förvaltningen har, inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra skolor 
men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, 
genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergri-
pande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 
förbättringsområden. Dessa är föremål för vidare åtgärder och insatser, vilka är beskrivna under 
respektive utvecklingsområde: 
 

 Träffsäkerheten i analysarbetet. 
 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande.  
 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 
 Digitala lärmiljöer. 
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Förslag till förändring av programstrukturen i 
gymnasieskolan 
 
Bakgrund 
 
Utbildningsnämndens beslut i februari 2014 
 

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över programstrukturen på gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan  i Borås. Översynen avser Borås Stads kommunala gymnasieskolor och gymnasie-
särskolor. 

2014 gjordes en översyn av programstrukturen i gymnasieskolan och gymnasiesärsko-
lan i Borås. Syftet med utredningen var att den skulle ligga till grund för en framtida 
förändring i programstrukturen. Utgångspunkten för arbetet angav dåvarande Utbild-
ningsnämnden vara följande:  
 
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna,  
- bevara skolornas själ1.  
 
Av de fem syftena angav nämnden att ”rimlig fördelning mellan skolorna” skulle väga 
tyngst. De övriga syftena var likvärdiga utan inbördes rangordning.”  
 
Tidsperspektivet för översynen angavs vara från 2017 och framåt. 
 
Förslag 
 
Med utgångspunkt i den programöversyn som genomfördes 2014 (se bilaga) föreslås 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fatta beslut om att Samhällsprogrammet, 
utöver de inriktningar som redan idag finns på Bäckängsgymnasiet, etableras på 
Viskastrandsgymnasiet. Syftet med förändringen i programstrukturen är ytterst att 
skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna.  
 
Vidare föreslås att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram och utforma ett förslag på vilken inriktning av Samhällsprogrammet som ska 
etableras på Viskastrandsgymnasiet. Detta med start hösten 2019 eller då lokalerna på 
Viskastrandsgymnasiet är förberedda på att ta emot det utökade elevantalet. 
 

                                                 
1 Skolans anda och traditioner. 
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Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Ingen påverkan. 
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Förord 
 
Denna rapport har tillkommit utifrån det uppdrag Utbildningsförvaltningen fick av 
Utbildningsnämnden i januari 2014. Uppdraget var att se över programstrukturen i Borås Stads 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
I rapporten beskrivs arbetsgången vid översynen från den inledande inventeringen av möjligheter till de 
slutliga möjliga förslagen. Arbetet vid översynen har hela tiden utgått från de av nämnden angivna 
syftena: 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare. 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna. 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt. 
- höja kvaliteten på utbildningarna. 
- bevara skolornas själ.  

 
Rapporten är tänkt att utgöra underlag för diskussion i nämnden om den framtida programstrukturen i 
skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
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Sammandrag 
 
Denna rapport är framtagen för att, med utgångspunkt i nuvarande programstruktur i Borås Stads 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, identifiera och lämna förslag på möjliga framtida förändringar. 
Utgångspunkten för arbetet har varit följande syften som Utbildningsnämnden har angivit:  
 
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna,  
- bevara skolornas själ1.  
 
Av de fem syftena har nämnden angivit att ”rimlig fördelning mellan skolorna” ska väga tyngst. De 
övriga syftena är likvärdiga utan inbördes rangordning.  
 
Vid översynen har möjligheter identifierats och förkastats, preliminära förslag har tagits fram och 
belysts och utmynnat i sex möjliga slutliga förslag. Utöver de slutliga möjliga förslagen tillfördes av 
politikerna två nya alternativ: en femte gymnasieskola och sammanhålla program. Dessa alternativ har 
granskats på samma sätt som de övriga och sammanförts till ett sjunde slutligt möjligt förslag. 
 
De slutliga möjliga förslagen är följande:   
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
 
Översynen visar att det primära syftet om rimlig fördelning av elever mellan skolorna ter sig möjlig att 
åstadkomma i olika omfattning genom att flytta och omfördela program och utbildningar mellan 
skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att eleverna inte väljer 
en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i olika grad med 
varierande positiva och negativa konsekvenser. 
 
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida 
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande 
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut  
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och 
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.  
 
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att 
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att 
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på 
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är 
genomförda kan nya överväganden göras.  

 

                                                 
1 Skolans anda och traditioner. 
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1 Uppdraget 
 
Utbildningsnämndens beslut i februari 2014 
Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över programstrukturen på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  i Borås. 
Översynen avser Borås Stads kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

 
Översynen omfattar Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven 
Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
Syfte 
Syfte med översynen är att 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare, 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna, 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och 
- bevara skolornas själ.  

 
Tidsperspektiv 
Tidsperspektivet för översynen är 2017 och framåt. 

 
Tidplan 
Tidplan för uppdraget är mellan februari och september 2014. 
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2 Nuläge 
 
Inom Utbildningsnämnden bedrivs idag gymnasieutbildningar på fem skolor och 
gymnasiesärskoleutbildningar på tre skolor. Gymnasieskolans nationella program finns på 
Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 
Almåsgymnasiet har endast yrkesprogram och Bäckängsgymnasiet har endast högskoleförberedande 
program. Sven Eriksonsgymnasiet har företrädesvis högskoleförberedande program, men också ett 
yrkesprogram. Viskastrandsgymnasiet har företrädesvis yrkesprogam, men också ett 
högskoleförberedande program.  
 
Gymnasiesärskola finns på Bergslenagymnasiet (inkl Hulta Ängar) och som integrerad verksamhet på 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet  
 
Introduktionsprogram finns på Tullengymnasiet och även inkluderat på Almåsgymnasiet, 
Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
Lärlingsutbildning finns på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 
 
Totalt går drygt 4 000 elever i gymnasieskolan och ca 100 elever i gymnasiesärskolan. 
Bäckängsgymnasiet är den största skolan med 1 287 elever, följt av Sven Eriksonsgymnasiet med 1 038 
elever, Almåsgymnasiet med 830 elever varav 26 i gymnasiesärskolan och Viskastrandsgymnasiet med 
784 elever varav 24 i gymnasiesärskolan. På Tullengymnasiet finns 205 elever. Bergslenagymnasiet har 
37 elever på nationella program i gymnasiesärskolan. 2 

Gymnasieskolorna når goda resultat. Läsåret 2012/13 hade Borås högre genomsnittlig betygspoäng, 
högre andel med grundläggande behörighet till högskola och högre andel med fullföljd utbildning inom 
fyra år än rikssnittet, enligt Skolverkets statistik.   
 
Vuxenutbildning har reguljär verksamhet på Almåsgymnasiet och även på Viskastrandsgymnasiet 
bedrivs utbildning för vuxna.  
 
Befolkningsprognosen3  i Borås för åren 2015-2020 visar att andelen 16-åringar kommer att öka något 
under femårsperioden. Denna prognos, tillsammans med faktum att andelen elever till fristående 
gymnasieskolor i Borås har minskat de senaste fyra åren och att inflödet av elever från andra kommuner 
till Borås Stads gymnasieskolor har varit stabilt under samma tidsperiod, talar för att elevantalet fortsatt 
kommer att vara drygt 4 000 på de kommunala gymnasieskolorna. 

 

                                                 
2 Lokal statistik läsåret 2013/14 
3 Källa: Borås Stad Samhällsplanering 
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3 Genomförande 
3.1 Organisation av arbetet 
Arbetsgruppen för översynen utgjordes av förvaltningens ledningsgrupp. Sekretariatet utgjordes av 
förvaltningschefen och tjänstemän på utbildningskontoret. Huvuddelen av arbetet har bedrivits i 
arbetsgruppen. Vid behov eller för särskilda frågor har särskilda arbetsgrupper tillskapats och använts. 
Representanter från samtliga politiska partier i Utbildningsnämnden har utgjort  
referensgrupp som arbetsgruppen mött kontinuerligt under översynen för rapportering och 
avstämning. 
 

3.2 Metod 
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat. 
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever. 
 
Arbetet med översynen inleddes med en inventering av möjligheter utifrån de angivna syftena.  
Tidigt i inventeringen konstaterades att yrkesprogrammen Hantverksprogrammet och Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet på Almåsgymnasiet och Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt VVS- och 
fastighetsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet inte var att betrakta som möjligheter då dessa 
utbildningarna har och kräver speciallokaler och specialutrustning. En flyttning av programmen skulle 
innebära mycket stora kostnader och avfördes därför från det vidare arbetet. Att dela upp eller byta 
skolor för Teknikprogrammet (406 elever) och Naturvetenskapsprogrammet (354 elever) ansågs inte 
heller svara upp mot flera av syftena.  
 
Möjligheterna kom att handla om att inkludera, koncentrera, slå ihop, sammanhålla, sammanföra, samla 
samt flytta eller etablera utbildningar. Möjligheterna övervägdes utifrån syftena och utmynnade sedan i 
preliminära förslag. Möjligheter som inte svarade upp mot syftena avfördes i detta skede. De 
preliminära förslagen vägdes återigen mot syftena.  
 
Slutligen fanns totalt sju förslag som ansågs kunna svara upp mot syftena. Det fortsatta arbetet 
koncentrerades på dessa. För respektive förslag har cheferna i förvaltningen beskrivit konsekvenser av 
ett tänkt genomförande. De slutliga möjliga förslagen bedöms svara upp mot angivna syften i olika grad 
och vara möjliga att genomföra, i olika grad, i ett kortare eller längre tidsperspektiv. Alla förändringar 
medför konsekvenser bland annat avseende lokaler och ekonomi. 
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4 Resultat 
Resultatredovisningen utgör en sammanfattning av arbetet med översynen som utmynnat i sju slutliga 
möjliga förslag. Förslagen har värderats och beskrivs, utifrån hur väl de svarar upp mot syftena och 
med en överslagsmässigt redovisad konsekvensbeskrivning avseende lokalanpassning och ekonomi, 
under punkterna 4.1. till 4.7. 
 
Syfte med översynen 
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare, 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna, 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och 
- bevara skolornas själ.  
 
Utgångspunkt och utgångsvärde 
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat. 
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever. 
 
Slutliga möjliga förslag: 
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
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4.1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
 
Gymnasiesärskolans nationella program finns idag på Almåsgymnasiet med 18 elever, på 
Bergslenagymnasiet med 38 elever och på Viskastrandsgymnasiet med 24 elever. Med minskat antal 
elever till gymnasiesärskolan, bland annat från andra kommuner, blir enheterna mycket små med därtill 
följande negativa konsekvenser. Därför föreslås att programmen från Viskastrandsgymnasiet 
sammanförs med programmen på Almåsgymnasiet. Även om respektive skolas totala elevantal påverkas 
i liten omfattning vid genomförande av förslaget, bidrar genomförandet till en rimlig fördelning av 
elever på nationella program i gymnasiesärskolan. 
 
Ur kvalitetssynpunkt skulle en sammanföring vara gynnsam genom att kompetens inom 
gymnasiesärskolan samlas. Detta gäller såväl den pedagogiska kompetensen som kompetensen inom 
elevhälsan. Den pedagogiska miljön skulle förbättras då eleverna blir fler vilket gynnar utbyte och ger 
ökade möjligheter till sociala relationer, också över programgränserna. Lärarresurserna skulle kunna 
effektiveras och optimeras och undervisningen i gymnasiesärskolan skulle handhas av lärare som har 
behörighet för särskolan. Sammanföringen öppnar upp för annan verksamhet i lokalerna som lämnas 
på Viskastrandsgymnasiet.  
 
Förslaget anses förstärka gymnasiesärskolans själ.  
 
Bergslenagymnasiet ska fortsatt vara kvar. Hela gymnasiesärskolan samlas till en organisation med en 
huvudansvarig rektor. Ett utkast till förslag på att sammanföra gymnasiesärskola finns. 
 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Planering för ny organisation pågår innebärande att Programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation (FAB)och Programmet för fordonsvård och godshantering (FG) flyttar från 
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. Lokalanpassning för flytten är inlagd som 
hyresgästanpassning under 2015. Det förutsätter att anpassningen av lokalerna kostnadsmässigt ligger 
inom 800´ kronor. Önskemål finns från pedagogerna dels om en tillbyggnad av en bygghall på ca 250 
kvm och med en takhöjd på 4 meter samt dels tillbyggnad av ett kallförråd på ca 100 kvm. Utöver detta 
krävs ombyggnader i Hus G av ventilationsanläggningen och flytt av väggar. Ombyggnationer kan 
starta omgående. 
 
För att få till stånd en inflyttning till ht-15 är det inte troligt att få alla önskemål om om- och 
tillbyggnationer genomförda om kostnaderna ska inrymmas i ramen 800´ kronor. Flytten bör diskuteras 
och förankras hos Lokalförsörjningsförvaltningen under ht-14 för att snabbt komma till stånd år 2015. 
Kostnadsmässigt blir det inga besparingar av lokalkostnader vid flytt av undervisningen ht-15 från 
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. I stället förväntas en viss ökning av lokalkostnaderna som 
en följd av lokalanpassningen vid Almåsgymnasiet och kanske även vid Viskastrandsgymnasiet. 
 
Ekonomiska konsekvenser: Flytten från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet förutsätts rymmas 
inom ramen för gränsen på ca 800’ kronor för hyresgästanpassning för att bli klar till höstterminen 
2015. Projektet medför en hyreshöjning för Almåsgymnasiet efter två år. Kostnader för  
t ex flytt, möbler o d är inte redovisade 
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4.2 Koncentrera utbildningar inom design till Viskastrandsgymnasiet 
 
Designutbildningar finns idag på Bäckängsgymnasiet med den särskilda varianten Design, som är ett 
högskoleförberedande program och på Viskastrandsgymnasiet med Hantverksprogrammet Textil 
design som är ett yrkesprogram. Läsåret 2013/14 fanns 90 elever på Designprogrammet och 11 på 
Textil design. Koncentrationen till Viskastrandsgymnasiet skulle öka elevantalet på skolan, förutsatt att 
programmet kommer att attrahera samma elevantal. För Bäckängsgymnasiet skulle förslaget endast ge 
en mindre effekt, när det gäller att reducera elevantalet på skolan.  
 
Att ha båda designutbildningarna på Viskastrandsgymnasiet, en på yrkesprogram och en på 
högskoleförberedande program, skulle medföra en effektivisering av resurserna genom att undervisning 
skulle kunna bedrivas tillsammans, utbildningarna skulle kunna utvecklas till att omfatta även trä, 
metall, betong etc och beläggningsgraden på skolans lokaler skulle öka. Möjligheten till samarbete skulle 
förbättras såväl inom gymnasieskolan som med andra utbildningsanordnare och aktörer inom design, 
som Yrkeshögskolan, Textilhögskolan, Textilmuseet som finns i det geografiskt närliggande 
Simonsland. Detta skulle kunna bidra till en kvalitetshöjning av utbildningarna och påverka den 
pedagogiska miljön för elever och lärare i en positiv riktning. Ett högskoleförberedande program på en 
skola med främst yrkesprogram kan ge positiva kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel 
genom att språkval kan erbjudas på yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte 
erbjuda samma språkutbud som Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas 
inom förvaltningen eller kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan 
initialt vara begränsat för de nya programmen.  
 
Båda skolornas själ påverkas sannolikt av flytten. För Viskastrandsgymnasiet kan förändringen vara 
positiv och förstärka skolans själ genom att man får ett liknande program som redan finns på skolan 
och fler elever. För Bäckängsgymnasiets del kan inverkan bli negativ eftersom Designprogrammet i 
grunden är ett estetprogram och enligt ett annat förslag kan hela estetprogrammet komma att 
koncentreras på Bäckängsgymnasiet.  
 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Lokaler finns tillgängliga på Viskastrandsgymnasiet för anpassning till undervisningen. Närheten till 
designcentrum på Simonsland ses som en fördel. På Bäckängsgymnasiet friställs lokaler som kan 
anpassas till annan undervisning, vilket i sin tur möjliggör minskat behov av att hyra nuvarande externa 
lokaler.  
Det finns ännu ingen uppskattning på omfattningen av anpassningen av lokalerna på 
Viskastrandsgymnasiet. En preliminär bedömning tyder på att anpassningen ryms inom ramen för 
hyresgästanpassning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskat behov av externa lokaler ger en hyresbesparing i dagsläget på ca 425´ kronor. För 
lokalanpassningen på Viskastrandsgymnasiet beräknas de schablonmässiga kostnaderna till en 
engångsinvestering på 400´ kronor. 
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4.3 Koncentrera Estetiska programmet på Bäckängsgymnasiet 
Av Estetiska programmets fem inriktningar finns idag fyra på Bäckängsgymnasiet. Dessa är bild och 
form, dans, musik och teater. Inriktningen estetik och media är förlagd till Viskastrandsgymnasiet. 
Samtliga inriktningar på Estetiska programmet koncentreras enligt förslaget till Bäckängsgymnasiet. 
Flytten av estetik och mediainriktningen påverka elevantalet på de aktuella skolorna i liten omfattning, 
sett till elevstatistiken läsåret 2013/14 då totalt 38 elever fanns på inriktningen. Förslaget svarar inte 
mot syftet att skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna om det inte genomförs i 
kombination med andra förslag. 
 
Ur kvalitets- och resurseffektivetssynpunkt kan koncentrationen av hela det Estetiska programmet till 
Bäckängsgymnasiet vara positiv genom möjlighet till ökad samverkan, samarbete och samordning 
mellan de olika inriktningarna och även med andra utbildningar på skolan som t ex 
Samhällsvetenskapsprogrammet/journalistik. Sett till syftet bevara skolans själ bedöms koncentrationen 
av alla estetinriktningarna till Bäckängsgymnasiet kunna förstärka skolans själ. Om andra föreslagna 
förändringar genomförs samtidigt kan den positiva effekten avta. För Viskastrandsgymnasiet bedöms 
inte flytten ha någon större inverkan på skolans själ.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Fyra lokaler för teoriundervisning på Bäckängsgymnasiet kräver endast mindre anpassningar. Däremot 
behöver förutsättningarna att anpassa 8 salar till film- och ljudredigering utredas ytterligare. 
Specialsalarna har särskilda krav på bl.a. ljudisolering och utrustning som beräknas medföra en 
investering på 3-5 mkr varav lokalanpassningen utgör hälften av kostnaden. 
Lokalerna som lämnas medför inga kostnadsbesparingar. Anpassningen av lokalerna på 
Bäckängsgymnasiet är av sådan omfattning att den måste läggas in i lokalförsörjningsplanen och som 
därmed senare innebär viss ökning av hyran på Bäckängsgymnasiet. Någon tillbyggnad av lokaler eller 
behov av ytterligare externa lokaler är inte aktuellt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av nya inventarier samt ombyggnadskostnader på Bäckängsgymnasiet beräknas till 4,0 mkr. 
Någon besparing som kompenserar för kostnaderna på Bäckängsgymnasiet bedöms inte vara möjlig. 
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4.4  Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde  
Idag finns lärlingsutbildning på Almåsgymnasiets samtliga program och på ett program på 
Viskastrandsgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet. Elevantalet på lärlingsutbildningarna 
uppgick läsåret 2013/14 till totalt 74 elever, 54 på Almås- och 20 på Viskastrandsgymnasiet.  
Ledningsansvaret för lärlingsutbildningen har den rektor som har ansvaret för det program på vilken 
utbildningen erbjuds. Detta innebär att  totalt fyra rektorer på två skolor har ansvar för 
lärlingsutbildningen inom förvaltningen. Nuvarande uppdelning kan leda till bristande likvärdighet i 
utbildningarnas organisation. Förslaget är att all lärlingsutbildning ska finnas på en skola/ett 
rektorsområde och att en rektor ska vara ansvarig.  
 
Lärlingsutbildningen har relativt få sökande idag. En samlad lärlingsutbildning skulle på sikt kunna höja 
utbildningens anseende och även ge ökade förutsättningar att utveckla verksamheten. Samarbetet 
mellan lärargrupper skulle underlättas av en samlad lärlingsutbildning och lärarna som undervisar i 
utbildningen skulle vara väl insatta i lärlingsutbildningens särprägel. De skulle kunna tillämpa mer 
övergripande formativa undervisnings- och bedömningsformer för att ta vara på och validera 
kunskaper som eleverna förvärvar på praktikplatsen. Lärlingsutbildningen skulle med föreslagna 
förändringar kunna bli ett fullvärdigt alternativ till skolförlagd utbildning. De föreslagna förändringarna 
kräver att elevantalet på lärlingsutbildningen ökar till en volym på minst 100 elever.  
 
Att sammanföra lärlingsutbildningen till en skola/ett rektorsområde skulle i nuläget bidra marginellt till 
en jämnare elevfördelning på skolorna, men på sikt skulle effekten kunna bli mer påtaglig.  
 
En samlad lärlingsutbildning kan förstärka utbildningens själ.  
 
För närvarande görs bedömningen att lärlingskonceptet behöver utvecklas ytterligare, med 
utgångspunkt i de nationella programmen på de båda skolorna som har lärlingsutbildning, innan 
förslaget att utbildningen samlas inom ett rektorsområde på en skola beaktas.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Vt-14 genomgår 74 elever utbildningen fördelat på Almåsgymnasiet (54) och Viskastrandsgymnasiet 
(20). Antalet elevplatser föreslås öka till 100. Det har inte gjorts någon bedömning av behov av 
undervisningslokaler om all lärlingsutbildning samlas på nu föreslagna Almåsgymnasiet, men då cirka 
halva utbildningstiden är förlagd till externa praktikarbetsplatser torde förändringen ha liten betydelse 
på behovet av lokalanpassning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga påtagliga ekonomiska konsekvenser. 
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4.5 Flytt av en stor inriktning/Etablering på Viskastrandsgymnasiet 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet finns idag på Bäckängsgymnasiet som är den största av 
gymnasieskolorna med totalt över 1 300 elever. På Samhällsvetenskapsprogrammet fanns 488 elever 
läsåret 2013/14. Programmet har tre olika inriktningar, varav den största är beteendevetenskap, med 
270 elever på inriktningen föregående läsår. Förslaget är att flytta inriktningen/etablera en inriktning på 
Viskastrandsgymnasiet. Antal utbildningsplatser på samhällsprogrammet skulle kvarstå oförändrat men 
fördelas ungefär lika mellan de två skolorna. Förslaget bidrar till syftet om rimlig elevfördelning mellan 
skolorna, förutsatt att elever väljer program och inte skola. Sannolikt är att söktrycket till utbildningen 
på Viskastrandsgymnasiet kan minska initialt.  
 
Ett högskoleförberedande program på en skola med främst yrkesprogram kan ge positiva 
kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel genom att språkval kan erbjudas på 
yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte erbjuda samma språkutbud som 
Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas inom förvaltningen eller 
kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan initialt vara begränsat för 
de nya programmen 
 
Flytt eller etablering av inriktningen skulle påverka båda avlämnande och mottagande skolas själ. 
Påverkan skulle troligen vara negativ på Bäckängsgymnasiet ur aspekten att 
Samhällsvetenskapsprogrammet delas upp och positiv för Viskastrandsgymnasiet som skulle få 
ytterligare ett högskoleförberedande program och fler elever. Viskastrandsgymnasiet har idag det 
högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktning estetik och media.  
  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Flytten/etableringen skulle eventuellt påverka ca 270 elever och ca 15 lärare samt troligen även 
ytterligare lärare som undervisar i programmet utan att vara direkt knutna till det. På 
Bäckängsgymnasiet frigörs såväl undervisningssalar som arbetsrum vilket i sin tur påverkar behovet av 
externt hyrda lokaler på Gustav Adolfsgatan 8. 
Vid flytt till Viskastrandsgymnasiet krävs mindre justering av teorisalar för att kunna inrymma större 
klasser. Behovet av anpassning av lokaler för nya arbetsplatser föreligger och inryms eventuellt inom 
ramen för hyresgästanpassning.. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskat behov av externa lokaler ger lägre hyreskostnader på ca 425´ kronor.  
Ombyggnader på Viskastrandsgymnasiet bör rymmas inom ramen för hyresgästanpassning vilket ger 
ökade hyreskostnader efter två år. Kostnader för nya arbetsplatser kan schablonmässigt beräknas till 
400´. 
 



 

 14

4.6 Introduktionsprogrammet inkluderas 
Inkludering av introduktionsprogrammen4 (IM) inleddes redan i samband med införandet av den nya 
gymnasieskolan GY11. Då förlades programinriktat individuellt val i sin helhet på Almåsgymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet. I viss omfattning förlades även språkintroduktion, yrkesintroduktion och 
preparandutbildning på övriga gymnasieskolor. På Tullengymnasiet finns individuellt alternativ, 
språkintroduktion, yrkesintroduktion och preparandutbildning. Skolan hade totalt 205 elever läsåret 
2013/14. Förslaget är att alla delar av introduktionsprogrammet på Tullengymnasiet inkluderas på de 
fyra stora gymnasieskolorna. Språkintroduktion förläggs på Sven Eriksonsgymnasiet, på 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet förläggs yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
preparandutbildning och språkintroduktion. Bäckängsgymnasiet behåller språkintroduktionen som 
skolan har sedan 2011.  Inkluderingen av IM-programmen bidrar till utjämning av elevantalet på 
skolorna, i enlighet med syftet.  
 
Kvalitetsaspekter som kompetens och erfarenhet, som idag finns samlat på Tullengymnasiet bland 
pedagogisk personal och elevhälsa, måste beaktas vid realiserandet av förslaget så att dessa tas till vara 
på bästa sätt. Den pedagogiska miljön påverkas positivt av en inkludering, liksom utbildningskvaliteten 
då utbudet för eleverna ökar genom möjligheten att läsa gymnasiekurser på nationella program.  
 
Genomförande av förslaget innebär att all verksamhet på Tullengymnasiet delas upp och förläggs till de 
övriga gymnasieskolorna med påverkan på respektive skolas själ. (Tullengymnasiets hyreskontrakt för 
hälften av skolans undervisningslokaler går ut i december 2017. ) 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Förslaget utgår från en uppdelning av Tullengymnasiets utbildningar till Sven Eriksonsgymnasiet 
(språkintroduktion/mottagande), Viskastrandsgymnasiet (utbildning ett arbetslag), Almåsgymnasiet 
(utbildning ett arbetslag) och Bäckängsgymnasiet (språkintroduktion).  
Undervisningslokaler torde inte behöva anpassas nämnvärt eller utökas vid någon av de föreslagna 
skolorna. Däremot saknas lokaler för fler arbetsplatser.  10 lärare är för närvarande verksamma inom 
varje arbetslag. Därtill behöver organisationen för skolorna ses över för övriga yrkesgrupper – kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, studievägledare och inom administration. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Besparing vid avflyttning från Tullengymnasiet blir ca 2,4 mkr i lägre hyreskostnader. Anpassning av 
arbetsplatser beräknas totalt till ca 1,0 mkr för samtliga berörda skolor. Eventuell hyreshöjning är 
avhängigt finansieringen av anpassningarna. 
 

                                                 
4 De fem introduktionsprogrammen är individuellt alternativ, preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 
språkintroduktion och yrkesintroduktion. 
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4.7 En femte gymnasieskola 
Efter att de preliminära förslagen fastlagts tillfördes två nya förslag, en femte skola och sammanföra 
program. På möjlighetsstadiet fanns en diskussion om att sammanföra stora program som 
Naturvetenskapsprogrammet med Teknikprogrammet eller klustra program som 
Naturvetenskapsprogrammet med Vård- och Omsorgsprogrammet eller Samhällsvetenskaps-
programmet inriktning Beteendevetenskap med Vård- och omsorgsprogrammet. Att sammanföra eller 
klustra skulle innebära betydande, kostsamma förändringar och omflyttningar mellan skolorna och 
därför avskrevs dessa som en möjlighet och utgick från det vidare arbetet. De senare tillförda två  nya 
förslagen slogs ihop till ett förslag som benämns en femte gymnasieskola. Förslaget ersätter eller 
kompletterar de övriga förslagen. En femte gymnasieskola skulle kunna kunna bidra till syftet att skapa 
en rimlig fördelning mellan skolorna. Utbildningar som skulle kunna sammanförs till en femte 
gymnasieskola kan vara t ex inom estet- och designklustret eventuellt med hantverksprogram (”den 
kreativa skolan”), lärlingsutbildningar och nya, nischade utbildningar som idag inte finns i de 
kommunala gymnasieskolorna.  
 
Avstämning mot de övriga syftena visar att förslaget teoretiskt skulle kunna svara upp mot flera av 
dessa, men också medföra stora ekonomiska konsekvenser. Förslaget kräver en särskild, fördjupad 
utredning.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 
Lokalanpassning 
Tankegångarna omfattar etablering av ytterligare en gymnasieskola för 700-800 elever. Utan att 
specificera omfattning av program och specialsalar mm går det inte att uppskatta påverkan av 
hyressättning. Befintliga skolor har små förutsättningar att fylla lokalerna med annan verksamhet om 
program flyttas från dessa skolor till en ny skola. Därmed syns inga besparingar i lägre hyreskostnader 
vid dessa skolor för att täcka ökade hyreskostnader vid en ny skola. Det bedöms på kort sikt inte finnas  
behov av ytterligare en skola utifrån brist på lokaler i befintliga skolor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av en skola torde uppgå till närmare 100 mkr. Inhyrning i en befintlig byggnad kan efter 
anpassning ge en hyra på ca 9 mkr. 
Färre elever på övriga kommunala skolor torde innebära besparing på ca 650´ kronor (Villan på Sven 
Eriksonsgymnasiet och externa hyresobjekt på Bäckängsgymnasiet). 
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4.8 Värdering och slutsatser 
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av Utbildningsnämnden genomfört en översyn av 
programstrukturen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. Syftet med översynen var att  
 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och  
- bevara skolornas själ.  

 
Det tyngst vägande syftet har varit ”skapa en rimlig fördelning mellan skolorna”. De övriga syftena är 
likvärdiga utan inbördes rangordning.  
 
Översynen inleddes med en inventering av möjligheter, varur preliminära förslag utarbetades och av 
dessa fastställdes de slutliga möjliga förslagen. Under arbetet tillkom ytterligare två förslag från 
politikerna. Dessa sammanfördes till ett förslag. De slutliga möjliga förslagen är: 
De slutliga möjliga förslagen är följande:   
 
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
 

Värdering av slutliga möjliga förslag mot angivna syften 

Syfte: Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna 
Utbildningsnämnden har angett att det tyngst vägande syftet vid översynen ska vara skapa en rimlig 
fördelning av elever mellan skolorna. Det kan konstateras att samtliga förslag uppfyller detta syfte i olika 
omfattning, ensamt eller i kombination med andra förslag. Förslag kan i olika grad påverka eller 
begränsa handlingsfriheten för andra förslag. 
 
Sammanföringen av gymnasiesärskoleutbildningar från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet 
påverkar totala elevantalet på respektive skola i liten grad, men leder till en rimlig fördelning av elever 
på gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet och Bergslenagymnasiet. Hela 
gymnasiesärskolan sammanförs till en organisation.  
 
Liten effekt uppnås om endast de förslag genomförs som berör program eller inriktningar som har 
relativt få elever som t ex att koncentrera estetprogrammen på Bäckängsgymnasiet eller att samla 
designutbildningar på Viskastrandsgymnasiet. Enligt föregående läsårs elevstatistik handlar det om 38 
respektive 90 elever.  Dessa förslag riskerar att ta ut varandra om eleverna väljer skola och inte 
program. 
 
Lärlingsförslaget, att samla utbildningarna på en skola, skulle beröra ett fåtal elever i nuläget. 
Viskastrandsgymnasiet hade 20 och Almåsgymnasiet 54 lärlingar läsåret 2013/14. För närvarande görs 
bedömningen att lärlingsutbildningen fortsatt ska finnas på båda skolorna. 
 
Flytten av en stor inriktning från Bäckängsgymnasiet för etablering på Viskastrandsgymnasiet är det 
enskilt mest utjämnande förslaget sett till elevantal. Läsåret 2013/14 gick 270 elever på 
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap på Bäckängsgymnasiet, som totalt hade 
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drygt 1 300 elever. Även om inriktningen blir kvar på Bäckängsgymnasiet och man i stället etablerar en 
annan inriktning på Viskastrandsgymnasiet skulle detta kunna gynna båda skolornas elevantal. 
Utbildningsplatserna på samhällsprogrammet skulle kvarstå, ca 500, men fördelas mellan två skolor. 
Det preliminära utgångsvärdet på skolstorlek, 900 – 1 200 elever per skola, skulle kunna uppnås. 
 
Att inkludera introduktionsprogrammens 205 elever från Tullengymnasiet på de fyra övriga 
gymnasieskolorna bidrar till utjämning i enlighet med syftet. Vid fördelningen behöver detta beaktas 
liksom andra förändringar som planeras samtidigt på de aktuella skolorna.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att för att åstadkomma en reell utjämning mellan skolorna krävs att flera 
förslag genomförs samtidigt eller att det är de förslag som omfattar flest elever som genomförs. Viktigt 
är att beakta att nuvarande elevantal endast är ett riktmärke att utgå ifrån. När elever väljer till 
gymnasiet kan den avgörande faktorn vara skolan, inte programmet eller inriktningen. Antagnings-
organisationen behöver ses över utifrån föreslagna förändringar.  
 

Syfte: Skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på 
utbildningarna  
Syftena den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på utbildningarna framstår som 
möjliga att uppnå i de olika förslagen, initialt i olika omfattning. Att sammanföra all 
gymnasiesärskoleutbildning till en organisation bidrar till att kompetensen inom utbildningsformen 
samlas och därmed ökar möjligheten att utveckla den pedagogiska miljön, utbildningskvaliteten och 
utbildningens anseende. Lärlingsutbildningen, som finns på Almås- och Viskastrandsgymnasiet, är för 
närvarande i en uppbyggnads- och utvecklingsfas och arbete pågår att utveckla såväl utbildningskvalitet 
som organisation. På sikt kan en samlad lärlingsutbildning i ett rektorsområde på en skola vara en bättre 
lösning.  
 
Att kunna samverka med andra liknande utbildningar som i förslagen koncentrera design till 
Viskastrandsgymnasiet respektive Estetiska programmet till Bäckängsgymnasiet är kvalitetshöjande för 
utbildningarna och för den pedagogiska miljön.  När en skola som främst har yrkesprogram får 
högskoleförberedande program, som i förslagen koncentrera design samt flytta/etablera ett 
program/inriktning på Viskastrandsgymnasiet påverkas hela skolans kvalitet genom t ex att kursutbudet 
inom språk och IV-val breddas och görs tillgängligt för fler. Under den initiala fasen kan kvaliteten 
dock riskera att försvagas innan utbudet är fullt utbyggt, men lösningar kan finnas inom förvaltningen 
eller kommunen med delade lärartjänster. Utbildningskvaliteten på introduktionsprogrammen gynnas 
vid en inkludering genom att får möjlighet att läsa kurser på nationella program.  

Syfte: Använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt 
Redovisade överslagsmässiga konsekvenser (lokalanpassningar och ekonomi) för de olika förslagen 
visar att syftet använda resurserna på ett effektivt och optimalt  kan åstadkommas, i olika omfattning. 
Förslagen innebär såväl minskade kostnader för t ex hyror 5som ökade kostnader för ombyggnation 
eller anpassning av lokaler samt investeringskostnader för ny utrustning, möbler etc. En fördjupad 
konsekvensbeskrivning avseende ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning  behöver 
genomföras för varje enskilt förslag som det fattas beslut om.  

Syfte: Bevara skolornas själ 
Syftet att bevara skolornas själ uppnås i de olika förslagen i olika grad och omfattning. Skolans själ kan 
förstås som skolans anda och traditioner.  
 
Förslaget sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar anses leda till att utbildningens själ förstärks. En 
samlad lärlingsutbildning kan antas på samma sätt bidra till att utbildningssjälen förstärks.  
 

                                                 
5 Samtliga hyreskostnader som anges är för 2014. 
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Koncentrationen av program och utbildningar, estet till Bäckängsgymnasiet och design till 
Viskastrandsgymnasiet, kommer att ha inverkan på respektive skolas själ. Att själen bevaras eller till och 
med förstärks talar koncentrationen av liknande utbildningar för. En försvagning av själen kan vara en 
följd av att utbildningar flyttas från ett sammanhang där samverkan har skett över programgränserna 
som t ex när det gäller design.  
 
Vid en flytt eller etablering av en inriktning från Bäckängsgymnasiet till Viskastrandsgymnasiet påverkas 
sannolikt respektive skolas själ, i positiv och negativ riktning.  
 
När introduktionsprogrammen inkluderas på övriga gymnasieskolor avvecklas Tullengymnasiet, vilket 
innebär att de olika utbildningarna delas upp på övriga gymnasieskolor med därtill påföljande 
konsekvenser på skolornas själ.   
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det primära syftet om rimlig fördelning mellan skolorna ter sig 
möjlig att åstadkomma i olika omfattning genom att sammanföra och omfördela program och 
utbildningar mellan skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att 
eleverna inte väljer en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i 
olika grad med varierande positiva och negativa konsekvenser.  
 
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida 
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande 
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut  
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och 
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.  
 
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att 
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att 
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på 
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är 
genomförda kan nya överväganden göras.  
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Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0527 
 
Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker riktlinjerna för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privat utförare. 
 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av riktlinjerna för uppföljning 
av verksamhet som utförs av privat utförare samt därtill hörande bilaga.  I riktlinjerna 
anges att en kommun som har lämnat över verksamhet till privat utförare har ansvaret 
för att verksamheten följs upp och kontrolleras samt att allmänheten ges möjlighet till 
insyn. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att de föreslagna riktlinjerna på ett 
tydligt sätt anger hur avtal ska utformas med privat utförare som ska bedriva verk-
samhet åt kommunen samt hur arbetet med uppföljning ska ske. Av nämndens verk-
samheter är det vuxenutbildningen som har privata utförare,  bl a svenska för invand-
rare (Sfi) har överlämnats på entreprenad.  Upphandlingsavtal och uppföljning av 
verksamhet på entreprenad sker inom vuxenutbildningen redan nu enligt de före-
slagna riktlinjerna.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker riktlinjerna för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privat utförare. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av riktlinjer med bilaga för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare.  En kommun som har läm-
nat över verksamhet till privat utförare har ansvaret för att verksamheten följs upp 
och kontrolleras samt att allmänheten ges möjlighet till insyn. 
 
De föreslagna riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad upphandlar utförare  
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighets-
förvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Rikt-
linjerna gäller inte retroaktivt för ingångna upphandlingsavtal, utan för nya avtal. 
 
I riktlinjerna anges att avtal mellan parterna ska utformas på ett sådant sätt att verk-
samheten hos utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. 
Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan 
beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. 
Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller att häva ett avtal ska regleras 
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i avtalet. Beställaren ska även tillförsäkra sig att få sådan information från utföraren 
som behövs för att allmänheten ska få insyn i hur uppdraget utförs. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att de föreslagna riktlinjerna på ett 
tydligt sätt anger hur avtal ska utformas med privat utförare som ska bedriva verk-
samhet åt kommunen samt hur arbetet med uppföljning ska ske. Av nämndens verk-
samheter är det vuxenutbildningen som har privata utförare, bl a svenska för invand-
rare (Sfi) har överlämnats på entreprenad.  Upphandlingsavtal och uppföljning av 
verksamhet på entreprenad sker inom vuxenutbildningen redan nu enligt de före-
slagna riktlinjerna.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker riktlinjerna för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privat utförare. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet



4 Borås Stad  |   riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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Checklista för uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 
 

1. Vad är det som ska följas upp?  
 

2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd 
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av 
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av 
skatter och avgifter). 

 
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag 

genomför uppföljningen! 
 

4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/ 
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse. 

 
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta 

kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc. 
 

6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos 
leverantören. (Beroende på punkt 5)  
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Motion; Utbildning för vindkraft i Borås Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0167  619 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 8 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 

2017-10-31 2017/UN0167 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Utbildning för vindkraft i Borås Stad. 
Se Dnr 2009/KS0111 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0545 
 
Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.  
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har via Borås Yrkeshögskola, som varit i 
kontakt med olika företag, undersökt hur stort behovet för en eftergymnasial utbild-
ning riktat mot vindkraftstekniker är i Boråsregionen. Slutsatsen är att behovet inte är 
tillräckligt stort för att det i dagsläget ska startas en utbildning i Borås. Det behov som 
finns fylls tack vare utbildningen som finns på Campus Varberg.  
 
Nämnden föreslår att Borås Yrkeshögskola ges i uppdrag att bevaka om utbildnings-
behovet inom branschen ökar och tillsammans med arbetslivet avgöra om Borås Yr-
keshögskola i så fall ska ansöka om att få bedriva utbildning till vindkraftstekniker.  
Ansökan ges till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.   
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Bakgrund 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnade 2009 svar på motionen: Utbild-
ning för vindkraft i Borås Stad. Nämnden konstaterade i sitt svar att uttalad efterfrå-
gan på utbildning inte fanns vid tillfället, men att nämnden avsåg att undersöka fram-
tida behov och i frågan samarbeta med Högskolan i Borås och Yrkeshögskolan. 
Andra eventuella samarbetspartners, ansåg nämnden, skulle kunna vara Borås Energi 
och Miljö samt näringslivet. Efter avlämnat motionssvar har nämnden inte fått vidare 
uppdrag kring frågan från Kommunstyrelsen. Nämnden har under åren undersökt 
möjligheter och behov av utbildning till vindkraftstekniker.   
 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) övertog från 1.7.2009 dåvarande skolformen 
kvalificerad yrkesutbildning. De första fem åren har MYH beviljat ett flertal utbild-
ningar inom vindkraftsteknik över riket. Sedan 2015 har antalet beviljande utbildning-
ar sjunkit markant då utbildningsbehovet blivit mättat. Alltså har ett flertal aktörer 
med starkt näringsliv och erfarenhet att få bedriva utbildning inom vindkraft fått av-
slag och därmed fått lägga ned sina utbildningar.  
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Det finns ett behov av vindkraftstekniker på både kort och lång sikt och i Sydvästra 
Sverige men det finns redan en stor aktör, Campus Varberg, som med sin långa och 
breda erfarenhet redan bedriver utbildning inom energiteknik och då främst vind-
kraftsenergi. Utbildningen, med namnet ”Energitekniker – Specialisering Vindkraft” , 
har en stark koppling i region Skåne, Halland och Västra Götaland då Västkusten är 
frekvent utnyttjad för framställning av vindkraftsenergi. Campus Varberg har under 
flera år varit den största aktören att kompetensförsörja näringslivet inom sektorn 
vindkraft. Närheten till Boråsregionen gör att denna utbildning även skulle kunna 
kompetensförsörja oss (regionalt utbildningsutbud som myndigheten för yrkeshögs-
kolan tar i beaktande). De har dock märkt ett minskat intresse av sökande till utbild-
ningen vilket kan relateras till att det är god arbetsmarknad idag.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har via Borås Yrkeshögskola, som varit i 
kontakt med olika företag, undersökt hur stort behovet för en eftergymnasial utbild-
ning riktat mot vindkraftstekniker är i Boråsregionen. Slutsatsen är att behovet inte är 
tillräckligt stort för att det i dagsläget ska startas en utbildning i Borås. Det behov som 
finns fylls tack vare utbildningen som finns på Campus Varberg.  
 
Nämnden föreslår ATT Borås Yrkeshögskola ges i uppdrag att bevaka om utbild-
ningsbehovet inom branschen ökar och tillsammans med arbetslivet avgöra om Borås 
Yrkeshögskola i så fall ska ansöka om att få bedriva utbildning till vindkraftstekniker.  
Ansökan ges till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.   
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
Belyses kort. 
 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller 
särskilda yttranden. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 

 
 



Motion 
 
 
 

Utbildning för vindkraft i Borås Stad 
 
Vindkraften blir allt hetare i Sverige, och inom vindkraftsindustrin uppskattar man nu att det 
kan skapas tusentals nya jobb inom de närmaste 10 åren. Men det finns få utbildningsställen i 
Sverige.  
 
Vindkraften är under kraftig utbyggnad i Västra Götaland. 2007 var produktionen av vindel 
0,193 TWh. Det finns i dagsläget förfrågningar och planer på 7-8 TWh i länet. 
Västra Götaland pekar ut övergången till en mindre fossilberoende ekonomi som en viktig 
framtidsfråga. Västra Götalandsregionen har därför tagit initiativ och samlat ett antal aktörer 
för att stimulera och påskynda en utveckling av vindkraft i Västra Götaland.  
 
Därför vill vi Socialdemokrater att Borås Stad undersöker möjligheten av en utbildning av 
vindkraftstekniker tillsammans med näringslivet, Högskolan och Borås Energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås 2009-01-20 
 
 
 
Bengt Bohlin    Lars-Åke Johansson 
Socialdemokraterna   Socialdemokraterna  



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem 
 
 
Förslag till beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 
 
inkommande och upprättade pappershandlingar, som tillhör en elevs patientjournal i ProReNata, skannas till 
journalsystemet och att pappershandlingen därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats och Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser ha säkerställt följande: 
 
Innan verksamheten påbörjar gallring enligt detta beslut ska respektive verksamhetschef genom erforderliga rutiner tillse 
att:  

- skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
- kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller 

möjligheten att fastställa autenticiteten. 
- gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde 
- personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och utföra aktiviteten. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 
2018-01-01.    
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0176  024 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 
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 2017-10-31 2017/UN0176 
 
Sirpa Heikkilä 
Tel. 033-35 77 75 

 
 
 

 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt 
journalsystem 
 
Under 2016 ersatte Borås Stad journalsystemet Asynja/CGM J4 med 
ProReNata. För att effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten 
att man i det nya systemet ska ha en helt digital journalhandling, från det att 
journal upprättas till att den arkiveras. Även om elevhälsans handläggning av 
patientjournaler till största del redan idag är digital, upprättas handlingar samt att 
det inkommer handlingar från elever, vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner 
och myndigheter i pappersform. För att kunna få en kvalitetssäkrad 
journalhanteringsprocess som är helt digital kommer elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats i Borås Stad att skanna inkommande och upprättade 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i ProReNata. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att 

 
- inkommande och upprättade pappershandlingar, som tillhör en elevs 

patientjournal i ProReNata, skannas till journalsystemet och att 
pappershandlingen därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och Verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska insatser ha säkerställt följande: 

 
Innan verksamheten påbörjar gallring enligt detta beslut ska respektive 
verksamhetschef genom erforderliga rutiner tillse att:  
 

 skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

 kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

 gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde 

 personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och 
utföra aktiviteten. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
inkommit till myndigheten från och med 2018-01-01.    
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 2017-10-31 2017/UN0176 
 
Sirpa Heikkilä 
Tel. 033-35 77 75 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till besluts- och behörighetsattest att gälla fr.o.m. 
2017-11-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0185  002 
Handläggare:  Pehr-Olof Gunnarsson, tel. 033-35 77 67 

Ärende 10 
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2017-10-08

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
BESLUTSATTEST (HUVUDATTEST),  BEHÖRIGHETSATTEST/UTANORDNING

A. Driftsanslag och investeringsanslag (material och tjänster)

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämden 25*

Förvaltningschef
Ordförande
Förste vice ordförande         
Andre vice ordförande            

Ekonomiassistent 

25*                       
(avser sk 

samlingsfakturor, 
se nedan)

Ekonom Controller Ekonomiassistent 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
250* Ekonom Controller Ekonomiassistent

Gymnasieskolor

Almåsgymnasiet
2522* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25220* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252210 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252220' Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252230 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25228* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

25229* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör
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Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Bäckängsgymnasiet 2523* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25230* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252320 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252330 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252340 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252350 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252370 Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

252371 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25238* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

Sven Eriksonsgymnasiet 2524* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25240* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252410 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25242* Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252430 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252450 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25248* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

Tullengymnasiet 2526* Rektor (ställf. rektor ) Skoladministratör

Viskastrandsgymnasiet 2527* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Ekonomiassistent

25270* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Ekonomiassistent

252710 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

252720 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

252730 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

252740 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

25278* Skolintendent Gymnasiechef Ekonomiassistent

252790 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

Gymnasiet gemensamt 252900 Ekonom Controller Ekonomiassistent



3

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Vuxenutbildning

253* Vuxenutbildningschef
Rektor 
(ställf. vuxenutb.chef)

Ekonomiassistent

25300* Vuxenutbildningschef
Rektor 
(ställf. vuxenutb.chef)

Ekonomiassistent

253002 Processledare Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253020 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

25303* Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253040 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

25306* Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253070 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

25308* Skolintendent Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253090 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

Gymnasiesärskola

Bergslenagymnasiet 255* Rektor särskola
Rektor 
(ställf. särskolerektor)

Skoladministratör

Annan utbildning

Naturskolan 256200 Ekonom Controller Ekonomiassistent

Attestering får inte göras av den som själv skall mottaga eller erlägga betalning.

Via samlingsfakturor kan  t ex kurser, konferenser, resor för många olika personer betalas samtidigt. 
Internfakturor och bokföringsorder kan också ha formen av en samlingsfaktura.



Attestförteckning 2017-10-08

B. Studiereseförskott (exkl löner)

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  
Ersättare

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

250400 Ekonom Controller Ekonomiassistent
Controller
Ekonom



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Hyrestaxa för skollokaler 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer dokumentet Hyrestaxa för skollokaler att gälla fr.o.m. 
2017-11-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0186  206 
Handläggare:  Pehr-Olof Gunnarsson, tel. 033-35 77 67 

Ärende 11 



Borås Stad
Utbildningsförvaltningen 2017-10-10

Hyrestaxa för skollokaler

Gäller från datum enligt nämndbeslut.

Lokal Grundavgift* För extra timmar
Klassrum 240 kr 100 kr

Skolmåltidssal 1 560 kr 435 kr

Skolmåltidskök** 810 kr 225 kr

Bäckängsgymnasiets aula*** 3 600 kr 1 020 kr

Bäckängsgymnasiets centralkapprum**** 1 000 kr 300 kr

Bäckängsgymnasiets café**** 1 000 kr 300 kr

Almåsgymnasiets aula*** 2 000 kr 535 kr

Sven Eriksonsgymnasiets aula*** 2 000 kr 535 kr

Viskastrandsgymnasiets hörsal*** 2 000 kr 535 kr

Björkängsgymnasiets aula*** 2 650 kr 535 kr

Nattlogi (riktpunkt 20 personer/sal) 60 kr person/natt
Grovstädning och återställande av möbler skall göras av hyresgästen.

*Grundavgiften omfattar en hyrestid på 3 timmar. Personalkostnader för vaktmästarinsats med låsning kan 
tillkomma.

**Vid hyra av skolmåltidskök tillkommer personalens lönekostnader då skolmåltidspersonal måste närvara 
vid uthyrning av kök.

***Vid behov av teknik/tekniker (för ljud och ljus) betalas faktiska lönekostnader. 

****Personalkostnader för lokalvård kan tillkomma.

Ovanstående priser gäller faktiskt nyttjande av lokalerna.

Hyreskontrakt ska tecknas mellan parterna på särskild blankett. Hyresgästen skall erhålla en kopia av 
hyreskontraktet inklusive gällande hyresbestämmelser.

Uthyrning får inte ske till verksamhet som inte är acceptabel utifrån de styrdokument och andra
principer som gäller i Borås Stad.

Förvaltningens egen verksamhet har alltid företräde till lokalerna före externa intressenter.
 
För kommersiell verksamhet fördubblas ovanstående hyror.

Hyresgästen bör ha en förankring i lokal- eller riksorganisation.

Alla uthyrningar faktureras.

Eventuell skadegörelse faktureras hyresgästen.



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på 
Integrationsdagen 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att de ledamöter/ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
som deltar på Integrationsdagen den 7 november erhåller förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0184  024 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 12 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av kontaktpolitiker i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Stina Medelius (M) begärt entledigande 
från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny 
kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Rasmus Kivinen (M) att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid 
Almåsgymnasiet tillsammans med Anita Spjuth (V) och Jovan Vuckovic (SD). 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0010  612 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 13 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter till 
programråd 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter till 
programråden. Då Stina Medelius (M) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programrådet 
för Hantverksprogrammet Textil design samt en ny representant (ersättare) i programrådet för 
Hantverksprogrammet Frisör. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Rasmus Kivinen (M) att vara nämndens representant (ordinarie) i 
programrådet för Hantverksprogrammet Textil design, samt att vara nämndens representant (ersättare) i programrådet 
för Hantverksprogrammet Frisör. 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0011  612 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 14 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (2) 
 
 2017-10-31 
 

 
 
 
15) Anmälningsärenden 
 
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

entlediganden och fyllnadsval (2017/UN0177 102) 
 
b) Skolinspektionen. Beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0071 612) 
 
c) Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom – Överklagat beslut gällande bidrag till 

fristående gymnasieskola enligt skollagen (2016/UN0127 612) 
 
d) Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom – Överklagat beslut gällande bidrag till 

fristående gymnasieskola enligt skollagen (2016/UN0128 612) 
 
e) Avtal Socialt utfallskontrakt - Projekt för tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. 
 
f) Björkängsgymnasiet. Statistik – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för 

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 
slutstatistik 2017-09-30 (2017/UN0181 618) 

 
g) FSG-protokoll 2017-10-17           

 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden 
under 15a) – 15g) till handlingarna. 







 AVGIVNA SKRIVELSER 1 (1) 
 
 2017-10-31 
 

 
 
16) Avgivna skrivelser 
 
a) Skolinspektionen. Komplettering i ärende gällande anmälan om elevens rätt till stöd 

och särskilt stöd vid Viskastrandsgymnasiet (2017/UN0133 612) 
 
b) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder – Regelbunden tillsyn av gymnasieskolan 

i Borås Stad (2016/UN0151 612) 
 
c) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder – Regelbunden tillsyn av 

vuxenutbildningen i Borås Stad (2016/UN0153 615) 
 
d) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande över överklagat ärende angående 

tillämpning av skollagen; inackorderingstillägg (2017/UN0168 605) 
 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser 
under 16a) – 16d) till handlingarna. 
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