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Budgetuppföljning / Prognos för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
per juli 2018. 
 
Allmänt 
Prognosen för 2018 visar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer sluta på ett 
resultat om minus 2,3 mnkr. 
  
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,0 mnkr (5,0 mnkr) då Vuxenutbild-
ningen och den del som beräknats tillhöra friskolor i Borås Stad är fördelad. Hänsyn är tagen till 
den utbetalning som kommer göras till Dr Blanka och LBS, vilket påverkar årets resultat med -4,3 
mnkr. 

 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet och asylsökande för höstterminen vilket påverkar in-
terkommunala ersättningar och statsbidrag från migrationsverket för gymnasieskola, gymnasie-
särskola och vuxenutbildning.  
 



Prognos per enhet 
 
Central administration 
Central administration beräknas göra ett minus på -4,5 mnkr då utbetalning till Dr Blanka och 
LBS ligger på den centrala administrationen. 
  
Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet beräknas klara sin ram under 2018. 
 
Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett plus på 1,8 mnkr. 
 
Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer 
inför starten av årskurs 1, höstterminen 2018.  
 
Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättning-
arna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av 
hur eleverna väljer.  
 
Stor osäkerhet även när det gäller statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande då vi inte vet 
hur många elever som fortsatt är asylsökande under höstterminen. 
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram under 2018. 
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas klara sin ram under 2018. 
  
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. 
 
Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram under 2018. 
 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna presenterad prognos 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



Prognos  2018, Tkr
Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Jämförelse

Enhet                               Tkr Pr. Jul 18 Pr. Apr 18 Pr. Mar 18 mot Apr 18 Redov 17 Redov 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------ ------------------------
250 Gem adm -4 455,9 31,6 62,6 -4 487,4 2 157,8 1 823,5

250 Politiskverksamhet 376,2 133,0 158,4 243,3 251,9 74,8

2522 Almås 0,0 0,0 0,0 0,0 355,6 1 163,6
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 0,0 -671,6 -5,7
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2 603,2
2526 Björkäng 964,9 0,0 0,0 964,9 24 083,1 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 541,0

2529 Gy gem 855,4 -322,9 -742,1 1 178,3 -4 203,0 -7 693,2
SA GYMNASIET 1 820,3 -322,9 -742,1 2 143,2 19 748,6 972,8

1 318,3

25300 Vux centralt 0,0 0,0 0,0 0,0 4 333,5 -658,8
25302 Grundvux totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
25303 Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 351,6 0,0
25304 SFI Teori 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
25307 SFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,6
25306 YH 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 989,6 -2 933,2
25309 Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6
25308 Gem 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 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 16,5

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

GY SÄR
25229 AL särgymn 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,4
25279 VS särgymn 0,0 0,0 0,0 0,0 -671,1

255000 BE ledning 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 -854,1
255001 BE elevhälsa 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 131,2
255002 BE Gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 401,9
255010 BE Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 -781,7
255020 Hulta Ängar 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 708,9
255030 Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 988,4 -115,6
255040 Korttidstyllsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 -196,1 293,8
255080 Adm/kost/lokal/ 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 973,5
2559 Gy sär gem 0,0 0,0 0,0 0,0 1 397,8 321,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -129,0
SA GYMN.SÄR 0,0 0,0 0,0 0,0 644,7 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4 48,4
SUMMA -2 259,3 -158,3 -521,1 -2 101,0 22 857,4 5 442,2

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

RESULTAT -2 259,3 -158,3 -521,1 -2 101,0 22 857,4 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2
Resultat exkl buffert -2 259,3 -158,3 -521,1 362,7 22 857,4 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -2 259,3 -158,3 -521,1 362,7
Ing. Ack. resultat 39 885,1 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 37 625,8 39 885,1 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 0,0 527,5
Eget Ack 37 625,8 0,0 0,0 39 885,1 17 027,7

32 451,1 17 027,7

2018-08-28
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 18
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1  Inledning 

Nämnden kommer fortsatt utgå från övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Alla elever har rätt 
att lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Skolan ska utgå från elevens förutsättningar och behov och 
uppmärksamma såväl de elever som har svårt att nå kunskapskraven som de elever som lätt uppnår 
dessa. 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 utgör utgångspunkten för det fortsatta 
förbättrings- och utvecklingsarbetet. Planen, baserad på vision Borås 2025 och strategin 
Bildningsstaden Borås, omfattar utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete 
och värdegrund. Varje skola har utöver den gemensamma planen en utvecklingsplan med de 
övergripande utvecklingsområdena samt egna utvecklings- och förbättringsområden för ökad 
måluppfyllelse. 

Nyanlända elever finns på språkintroduktion på alla gymnasieskolorna. För elever med tf-nummer, som 
pga ålder inte är behöriga till nationella program eller inte kan gå till vuxenutbildningen då de ännu inte 
är folkbokförda, erbjuds olika alternativ till fortsatt utbildning. Under 2019 kan det vara en betydande 
andel elever. I nuläget väntar mellan 70-100 elever på beslut från Migrationsverket. 

Asylsökande som väntat länge på beslut har, enligt ny gymnasielag 1 juli, möjlighet att söka 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Bland kraven för att omfattas av rätten att söka 
uppehållstillståndet finns att den sökande ska ha studerat tidigare i Sverige. 

Gymnasieutbildningar är avsedda att genomgås på tre år. Denna genomströmningshastighet påverkas 
av olika faktorer varav ett är behörighetskravet till yrkesprogram. Minst åtta godkända betyg från 
grundskolan krävs för att komma in. För elever som saknar ett eller flera betyg kan gymnasietiden 
därför bli både fyra och fem år. 

Andelen elever på yrkesprogram har ökat något. Insatser för att öka attraktiviteten har vidtagits och 
kommer fortsatt att vidmakthållas. Nationella utredningar har visat att minskningen till yrkesprogram 
kan ha samband med att grundläggande högskolebehörighet inte ingår automatiskt. Eleverna kan dock 
välja till kurser inom sitt program eller som utökat för att nå behörighet. Denna ordning kommer att 
kvarstå. 

Elever inom autismspektrumtillstånd inkluderas på ordinarie program i gymnasieskolan med olika 
stödinsatser. Särskilt stöd för elever med störst behov, som går ett nationellt program, organiseras på 
Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet. För elever på introduktionsprogram med specifika 
stödbehov organiseras stödet av Björkängsgymnasiet. Skolinspektionen framförde vid tillsyn kritik mot 
organiseringen av det specifika stödet. Åtgärder har vidtagits och slutligt beslut i ärendet ger 
förvaltningen rätt att fortsatt anordna stödet på det sätt som ovan beskrivits. Behovet att ytterligare 
utveckla organisationen kommer att ses över under året. 

Elevhälsan på skolorna förstärks inom de olika funktionerna utifrån verksamheternas behov. 

Ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar eller är i aktivitet ingår i kommunens aktivitetsansvar. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdraget att hålla sig informerad om ungdomarna och 
tillse att de erbjuds utbildning eller annan aktivitet. Samarbete sker med bl a Arbetslivsförvaltningen. 
För att förbättra arbetet med insatser och få eleverna till utbildning eller annan aktivitet behövs ett mer 
utvecklat samarbete med andra aktörer samt tydliga strategier och arbetssätt. Detta medför behov av 
utökning av personella resurser. 

Arbetet med teknik- och vårdcollege, som ingår som en del i samarbetet i Boråsregionen, fortsätter. 

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Borås- som i Västra 
Götalandsregionen. Verksamheten expanderar kraftigt under året. 

Legitimationskravet innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg. Andelen legitimerade lärare är 
hög i gymnasieskolan och strategin är att fortsatt hålla nivån.För särskolan har legitimationskravet 
flyttats fram till juli 2021 
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2  Omvärldsanalys 

Utbildningsområdet påverkas av mer eller mindre genomgripande förändringar som sker i omvärlden 
till följd av exempelvis riksdags- och regeringsbeslut, befolkningsförändringar, etablering eller 
nedläggning av fristående aktörer mm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att följande 
kommer att påverka verksamheten under de närmaste åren. 

Reformer 

Den nya gymnasieskolans (Gy11) program och inriktningar har fortsatt behov av nyinvesteringar såsom 
utrustning/lärverktyg, utökad förhyrning och anpassning av lokaler. 

Gymnasiesärskolereformen omfattar samtliga årskurser i skolformen. Reformen har medfört att 
omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och vid behov fortlöper. 

Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens. Detta kan 
medföra behov av kompetensutveckling. 

Statliga utredningar 

Flera statliga utredningar pågår inom skolans område. Dessa kommer framledes att ha påverkan på 
olika sätt för nämnden och dess verksamheter. 

 Skolkommissionens utredning ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet" innehåller ett antal åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, 
kompetensförsörjning, karriärsteg, kompetensutveckling/professionsutveckling för lärare och 
skolledare. Utredningen föreslår bl a att  undantaget från kraven på legitimation och behörighet 
för yrkeslärare bör upphöra fr.o.m. 1 juli 2022. För att detta ska vara möjligt att genomföra 
föreslås att obehöriga yrkeslärare som deltar i yrkeslärarutbildning ska ha kunna visstidsanställas 
under tre år i stället för det generella undantaget om ett år. Förvaltningen arbetar redan idag 
med att möjliggöra för yrkeslärare att läsa in lärarbehörighet på del av arbetstid genom att söka 
statsbidrag från Skolverket. 

 I gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" föreslogs och har nu 
fastställts lagändringar avseende att alla elever ska ha en mentor, rektor får utökad skyldighet att 
utreda upprepad eller längre frånvaro oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig, elev ska få stöd 
(extra anpassningar eller särskilt stöd) i utbildningen i dess helhet, övergångar mellan skolformer 
ska underlättas,  kommunens aktivitetsansvar ändras så att elever som går ett 
introduktionsprogram inte ska omfattas då de redan är i aktivitet, garanterad undervisningstid 
på i genomsnitt 23 h införs för introduktionsprogrammen, preparandutbildningen som 
introduktionsprogram utgår och ersätts av utbildning inom programinriktat val som gäller för 
både yrkes- och högskoleförberedande program. 

  I betänkandet "Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling" föreslås inrättande av ett professionsprogram för legitimerade lärare 
och förskollärare samt rektorer och förskolechefer anställda i skolväsendet. Betänkandet är ute 
på remiss och skall besvaras senast 29 juni 2018. Professionsprogrammet bygger på tre 
antaganden: 

– att det behövs ett samlat och förstärkt grepp för utveckling av lärares och rektorers yrkesskicklighet, 
det vill säga professionsprogrammet behöver en kompetensutvecklande del. 

– att det behövs tydliga beskrivningar av lärar- och rektorskompetens från grundläggande nivå upp till 
mycket avancerad nivå liksom tillförlitliga processer för att identifiera och erkänna olika nivåer av 
kompetens, och 

– att det behövs mer utvecklade modeller för att använda kompetens så att identifierad och erkänd 
kompetens kan användas mer strategiskt. 
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Under året kommer aktiviteter enligt handlingsplan KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, 
lönevillkor) att fortsatt genomföras. Löpande genomförs aktiviteteräven utifrån förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan för att möta komeptensförsörjningsbehovet på skolorna. 

 I utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning” undersöks behovet av förändringar i 
regleringen av vuxenutbildningen, främst avseende komvux och särvux. Bl a ska  analys och 
ställningstagande göras om, och i så fall hur, det i vissa fall bör kunna göras undantag från 
skollagens bestämmelser om att de som fått minst utbildning ska prioriteras när det gäller 
antagningen till komvux på gymnasial nivå. Om särvux bör upphöra som egen skolform och bli 
en del av komvuxska ska analyseras. Uppdragsredovisning ska ske senast den 31 augusti 2018. 

Inkludering och särskilt stöd 

AST - autismspektrumtillstånd 

Elever med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning har inte längre rätt till 
särskola utan går i gymnasieskolan på ordinarie program. Flera av eleverna går inkluderade i ordinarie 
verksamhet med olika stödinsatser. För elever i behov av omfattande särskilt stöd på nationella 
program organiseras stödet på Sven Eriksonsgymnasiet och på Almåsgymnasiet. Stödverksamhetens 
organisationen omfattar elever i årskurserna 1-3 samt åk 4 för elever vars utbildning har förlängts. Detta 
medför ökade driftskostnader avseende lokalanpassning, utrustning, lärverktyg av olika slag, inköp av 
karaktärsämneskurser, anställning av personal samt förstärkning inom elevhälsan. 

För elever med autismspektrumtillstånd, som går ett introduktionsprogram (individuellt alternativ) och 
har behov av omfattande stödinsatser, organiseras stödet av Björkängsgymnasiet med viss lokalisering 
på Bergslenagymnasiet. Från läsåret 2019/20 beräknas stödet kunna organiseras i de nya lokalerna i 
Kyllared. 

Skolinspektionen framförde vid sin inspektion i Borås 2016 kritik mot organiseringen av det specifika 
stödet inom AST. Vidtagna insatser har redovisats till Skolinspektionen som nu har beslutat att 
bristerna är avhjälpta och det särskilda stödet för elever inom autismspektrumtillstånd kan organiseras 
på det sätt som redovisats ovan. Under 2019  kan stödorganisationen komma att utvecklas till att 
omfatta alla gymnasieskolor för att på bästa sätt möta den enskilde elevens specifika behov. För en 
sådan utvidgning krävs ytterligare resurser. Särskilt på yrkesprogram är det utmanande att erbjuda 
undervisning på annan skola. Alla elevers rätt till utbildning av god kvalitet ska tillgodoses. 

Elevunderlag och fristående gymnasieskolor  

Demografisk utveckling 

Elevunderlaget till gymnasieskolan, d.v.s. antalet 16-åringar, kommer 2019 att vara något högre än året 
före. Därefter sker en ökning under kommande fyra år, varav under de två första mer marginellt och 
tydligare de två därpå följande åren. 
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År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antal 1252 1306 1310 1339 1424 1471 

Enligt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Boråsregionen får eleverna fritt söka de 
utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna som förstahandssökande. 

Fristående gymnasieskolor 

Antalet fristående gymnasieskolor i Borås är i dagsläget fyra. Av totala antalet boråselever går 10 %  i 
någon av dessa, per maj 2018. En av de skolorna, Realgymnasiet, har ansökt om utökning av sin 
verksamhet från 2019/20, med totalt 45 platser fullt utbyggt 2021/22.  Thoréngruppen har ansökt om 
nyetablering i Borås från 2019/20, med totalt 90 platser fullt utbyggt 2021/22. Ansökningarna är ännu 
inte färdigbehandlade hos Skolinspektionen. 

Nyanlända elever 

Antalet nyanlända elever har avtagit, från det stora antal som kom två läsår tidigare. Språkintroduktion 
anordnas på samtliga gymnasieskolor. För elever med tf-nummer, ett 20-tal, som är överåriga för 
gymnasieskolans nationella program och inte kan fortsätta inom vuxenutbildningen då de inte är 
folkbokförda i Sverige, kommer det läsåret 2018/19 erbjudas utbildningsalternativ på fortsatt 
språkintroduktion eller inom vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Till läsåret 2019/20 beräknas 
behovet öka i omfattning, vilket medför påverkan på verksamheten i båda skolformerna, såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier för asylsökande som väntat länge på beslut i sitt ärende 
möjliggörs efter riksdagsbeslut i juni. För att omfattas av rätten att söka tillstånd är kravet  bl a att den 
sökande har studerat tidigare i Sverige. Förutom studier på nationella program i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan föreslås att även studier på introduktionsprogram, heltidsutbildning på gymnasial 
nivå inom komvux eller särvux samt studier på sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller 
särvux ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd 

Sammantaget innebär förändringar i elevantal, i söktryck samt andra ändrade förutsättningar att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ständigt måste ha en flexibilitet att göra anpassningar i sin 
verksamhet. 

Aktivitetsansvar  

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om ungdomar 16-19 år som inte 
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genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. 

Vård- och teknikcollege 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med kommunerna med genomförandet av Vård- och 
omsorgscollege samt Teknikcollege. College är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 
utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på 
vårdutbildningar och tekniskt inriktade utbildningar. Arbetet medför en kostnad för regionens 
gemensamma processledare. 

Vuxenutbildningen 

Både inom Borås- och Västra Götalandsregionen sker fortsatt utveckling av samarbetet kring 
vuxenutbildning. Regional vuxenutbildning (BRvux) startade under 2012 med ett gemensamt utbud av 
yrkeskurser/-utbildningar. Verksamheten har utökats med fler statsbidragsfinansierade utbildningar 
såsom yrkeskurser i kombination med SFI och kommer att fortsätta i samma riktning. Avsikten är att 
succesivt ytterligare öka samverkan mellan kommunerna genom större gemensamt utbud inom fler 
skolformer och kurser. I och med ett ökat statsbidrag expanderar verksamheten kraftigt under året. 

Borås Stads omorganisation 

Genomförd omorganisation i Borås Stad kan på sikt medföra en kostnadsökning för att 
administrationens omfattning sannolikt kommer att behöva utökas. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

96,3 100 95,2 97 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

93,2 92 87 93 94 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och  
sociala klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och 
delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyragradig svarsskala. Inom området 
värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg".  
 
Utfallet på 2018 års skolklimatundersökningen är 95,2 %, vilket är under målvärdet men ändå får anses 
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som ett gott resultat. Resultaten analyseras och arbetet med att nå ännu högre i elevernas värdering av 
det pedagogiska och sociala klimatet med en god och trygg lärandemiljö kommer att bedrivas i enlighet 
med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utgångspunkten är analys av 
klimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot förebyggande åtgärder med hög delaktighet av eleverna i olika elevforum exempelvis elev- 
och klassråd. Under sommaren 2018 kommer två ferieungdomar "unga kommunutvecklare" att 
genomföra en undersökning kopplat till resultatet i skolklimatundersökningen. Resultatet från 
undersökningen kommer sedan att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen.   
- För högskoleförberedande examen krävs att eleven har gått ett fullständigt program med minst 2 500 
kurspoäng och har godkända betyg i minst 2 250 av kurspoängen. Eleven ska också ha godkända betyg 
i 
 
1. Svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng 
2. Engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng, och 
3. Matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng 
Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 
 
- För yrkesexamen krävs att eleven har gått ett fullständigt program med minst 2 500 kurspoäng och 
har godkända betyg i minst 2 250 av kurspoängen. Bland sina godkända betyg ska eleven även ha: 
 
1. En eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik om sammanlagt 
100 gymnasiepoäng i varje ämne 
2. Kurser i programgemensamma ämnen minst 400 poäng 
3. Gymnasiearbetet 
 
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
studiebevis i stället för ett examensbevis.  
 
Utfallet efter läsåret 2016/17 var 93 %. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar 
sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med 
utgångspunkt i utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen 
är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat 
på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till 
utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat 
utvecklingsplaner för samma tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i 
sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera 
sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt 
utveckling och förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, 
såsom APL och lärling. På övergripande nivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning 
samt att arbetet även koncentreras till att öka elevernas närvaro och att utveckla den digitala 
kompetensen.  
På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis hade 95 % av avgångsleverna på 
Viskastrandsgymnasiet 2017 en yrkesexamen. Förvaltningen har i sina analyser också identifierat att det 
finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå med stöd från förvaltningen. 
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Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

1. Alla elever ska lämna 
gymnasieskolan med minst 
betyget E i samtliga kurser. 

73,9 75  77 80 

2. Alla elever på 
introduktionsprogrammen går 
efter 1 års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta 
studier, arbete eller annan 
sysselsättning. 

91 85  87 95 

3. Alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans 
nationella program med 
betyg i samtliga ämnen. 

100 75  100 80 

4. Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

65 65  65 75 

1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad 
utbildning.  
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har utarbetat  utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av utbildningens 
omfattning och innehåll. 
Ett övergripande arbete inleds med att ta fram förbättrade modeller för uppföljning och analys av 
resultaten, både kunskaps- och värdegrundsrelaterade. Exempel på åtgärder är tätare uppföljning av 
elevernas resultat för att  snabbare kunna sätta in erforderliga insatser och därigenom fånga upp elever 
tidigare. Yttersta syftet är att höja den genomsnittliga betygspoängen. Arbetet med att öka elevernas 
närvaro och öka den digitala kompetensen påbörjas också. Exempelvis har skolor genomfört analyser 
där elevresultat ställts i förhållande till närvaro. Dessa analyser ger stöd för att sambandet mellan 
måluppfyllese i en kurs och elevens närvaro samvarierar. Det pågår i förvaltningens strategigrupp ett 
arbete med fokus på undervisningens kvalitet i syfte att öka elevernas närvaro. 
 
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 
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2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Så nås målet för indikatorn 

Alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till nationellt program, fortsatta 
studier, arbete eller annan sysselsättning. Indikatorn avser gymnasieskolans introduktionsprogram 
preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion.  
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av 
utbildningarna. 
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion bedrivs sedan läsåret 2016/17 på samtliga gymnasieskolor 
för att minska steget mellan introduktionsprogrammet och de nationella programmen. Det ger också 
elever bättre förutsättningar att kombinera studier i grundskoleämnen med gymnasiekurser. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 

samtliga ämnen. 

Så nås målet för indikatorn 

Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet.  
 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma 
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och 
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna 
sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av 
utbildningarna. 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Så nås målet för indikatorn 

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera 
elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är 
elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev.  
  
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse.  
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På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagit för att förbättra flexibiliteten i studierna. En 
organisation för att bedriva större delen av kursutbudet under hela året har genomförts vilket medför 
fler tillfällen att påbörja en utbildning eller kurs under året. Organisationsförändringen ger också större 
möjligheter att intensivläsa vissa kurser på heltid. Den nya organisationen har utvärderats och 
justeringar genomförs utifrån de behov som identifierats. Flera insatser genomförs också för att ge 
elever förbättrade möjligheter att kombinera kurser i SFI och Svenska som andraspråk med andra 
kurser. På pedagogisk nivå bedrivs utvecklingsarbete genom att lärare identifierar specifika behov hos 
eleverna och utvecklar sin undervisning för att tillmötesgå dessa. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 50 42,9 50 65 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2018 är på väg att uppnås och arbetet fortgår förfortsatt ökad andel. Genom större utbud 
av 
ekologiska livsmedel, kvalitetssäkrad märkning och registrering av inköp samt ökad kunskap och 
medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar 
tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden för att nå målet. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

35,7 50 42,9 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2018 är på väg att uppnås och arbetet fortgårr förfortsatt ökad andel. Genom större 
utbud av 
ekologiska medel, kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går 
utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning 
och med stöd av miljöombuden för att nå målet. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

3,8 4 3,9 4 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

19,4 20 17,8 20 20 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

43 50 39,9 45 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Under perioden 2015 till 2016  noterades en marginell ökning av sjukfrånvaron, sedan 2017 har nivån 
stabiliserats och målvärdet för indikatorn har uppnåtts. Sjukfrånvaron ligger på en nivå som brukar 
beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%.  
Under 2019 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt 
hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt 
med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden 
stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
 
Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar genom att genomföra organisationsförändringar, 
under omställningsperioden kan behovet av timavlönad personal öka. För att klara snabba 
omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom 
timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka 
tillfällig frånvaro av medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett 
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten 
till Bemanningsenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och sedan hösten 
2018 för pedagogisk personal. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
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Förvaltningens utfall för 2017 var 43 %, vilket var något lägre än 2016. Utfallet för hälsa i Borås Stad 
2017 var 30,9 % och för indikatorn har förvaltningen i jämförelse med Borås Stad som helhet ett 
mycket positivt utfall, dock måste arbetet fortgå för att nå målvärdet. Genom ett systematiskt 
förebyggande arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, kompetensutveckling och goda förutsättningar för att 
medarbetare skall trivas och bibehålla balans mellan krav och kontroll i arbetet skapas förutsättningar 
för hälsa i arbetslivet. Exempel på åtgärder är arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. 
Under 2017 och 2018 har arbete pågått med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är 
stressdrivande för lärare. Under 2017 togs åtgärder fram av den så kallade KAL (kompetensförsörjning, 
arbetsvillkor, lönebildning) - gruppen vilka har implementerats i verksamheten. Syftet med åtgärderna 
är att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och att man skall 
trivas och ha goda arbetsvillkor. Efter medarbetarenkäten som genomfördes i oktober 2017 har alla 
verksamheter tagit fram handlingsplan och åtgärder för att bibehålla de goda resultat som förvaltningen 
har för alla frågeområden samt att förbättra där det finns behov av utveckling. Nämnden uppmuntrar 
också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de friskvårdsförmåner som 
möjliggörs för anställda i Borås Stad. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Intäkter 293 428 277 703 289 453 262 612 

Kostnader -766 451 -783 060 -794 968 -783 823 

Buffert  -3 993 -3 993 -5 189 

Nettokostnader -473 023 -509 350 -509 508 -526 400 

Kommunbidrag 495 880 509 350 509 350 526 400 

Resultat 22 857 0 -158 0 

Ackumulerat resultat 17 027 39 884 39 726 39 726 

     

Nettoinvesteringar     

4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar för skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska 
för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt utbildning inom yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 
– 19 år och ska i samverkan med andra kommunala aktörer utöva ansvaret. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 
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 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 
nämndens ansvarsområde, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före-
skrifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ge stöd till de olika resultatenheterna samt svara för 
ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisningar gentemot kommunledning. 

Verksamhetsbeskrivning 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utövar den politiska ledningen för de utbildningar 
som ingår i ansvarsområdet. För ärendeberedning, strategisk planering och den operativa 
ledningen svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till åk 1 i gymnasieskolan på uppdrag av åtta kommuner 
i Boråsregionen (inkl Borås) och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås. 

Gymnasieskolan 

Syfte 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, för personlig utveckling 
och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

 Gymnasieskolan är fördelad på Almås-, Björkängs-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet. 

I GY11 anordnas 17 nationella program samt fem introduktionsprogram. 

Gymnasiesärskolan 

Syfte 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 
en god grund för yrkesverksamhet, för fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

 Gymnasiesärskola är fördelad på fyra skolor: Almås-, Bergslena- och Viskastrandsgymnasiet 
samt Hulta Ängar. 

 I Gysär13 anordnas åtta nationella program samt individuella program. 

 LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i 
gymnasiesärskolan, bedrivs på Almås- och Bergslenagymnasiet, på Hulta Ängar samt i form av 
ett elevhem.Vuxenutbildningen ska  

Vuxenutbildning 

Syfte 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 
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Verksamhetsbeskrivning 

 förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället samt 
möjliggöra fortsatta studier. 

 fördjupa och utveckla deras kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för deltagande i samhällslivet. 

 även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 

 vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt arbetssätt och välutbildad 
personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att bredda sitt utbud och val av studieformer. 

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

Navet, Sjuhäradsbygdens tekniska och naturvetenskapliga center, ska bland annat främja 
barns/ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt stödja 
skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 

Verksamhetsbeskrivning 

 Naturskolan är en del av Navets verksamhet vari även ingår Biologiska museet. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Budget 

 Den ingående budgetramen från 2018 är 504,4 mnkr 

 Lön- och kostnadskompensationen på 2,6 % respektive 1,7 % höjer ramen med 11,8 mnkr 

 Volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 2,81 % * 75 %, höjer ramen 7,8 mnkr 

 KAL medel för att höja kvalité och behålla anställda samt rekrytera behörig personal 5,0 mnkr 

 Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan är inräknad i grundram 

 Skollyftet avslutades 2018, -5,0 mnkr 

 Skolbusskort för alla Borås elever höjer ramen med 2,5 mnkr (i ram 2018, 2,5 mnkr) totalt 
2019, 5,0 mnkr avsatt för skolbusskort 

 Detta ger en ram i Budget 2019:1 på 526,4 mnkr 

Följande disponering har gjorts i Budget 19:1 

 Lön- och kostnadskompensationen tillfaller samtliga enheter 

 Volymjusteringen på 7,8 mnkr höjer gymnasieskolans ram 

 1 % av tilldelad ram ligger som en central buffert. Motsvarar 5,2 mnkr 

Mnkr Budget 19:1 Budget 18:2 Förändring 

Politisk verksamhet 1,2 1,3 -0,1 

Central 
Administration* 

26,1 20,3 5,8 

Central Buffert 5,2 4,0 1,2 

Gymnasieskolan 378,4 367,4 11,0 

Vuxenutbildning 77,6 78,7 -1,1 

Gymnasiesärskolan 37,5 37,2 0,3 

- elevboende 1,4 1,4 0,0 

Naturskolan 0,5 0,5 0,0 
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Mnkr Budget 19:1 Budget 18:2 Förändring 

Summa 
Kommunbidrag 

526,4 509,4 17,0 

*Central administration innehåller 5,0 mnkr för speciella satsningar. 

Löneökningar har beräknats enligt följande. 

Samtliga personalkategorier + 2,6 % från 1/4 2019 (9/12 av helår med + 1,95 %). 

Beräknat lönepåslag för samtliga personalkategorier + 2,6 %. 

Summa Personalomkostnadspålägg är i budgeten beräknat till 39,82 %, inkl. intern löneadministration 
0,65 %. 

Behov av medel utöver ram 

Utöver detta behov, behöver Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,0 mnkr i 
investeringsutrymme för färdigställande av lokaler och elevskåp till Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet, samt 2,0 mnkr för att genomföra Björkängsgymnasiets flytt till Kyllared samt 
genom Lokalförsörjningsnämnden 4,0 mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads gymnasieskolor, 
samt genom Servicekontoret 3,0 mnkr för investeringar i tunga fordon i budget 2019. Fordonsparken 
på Viskastrandsgymnasiet är i stort behov av att bytas ut. Uppdatering av fordonsparken påbörjades 
under 2014 och kommer fortsätta enligt plan. 

För att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska klara de stora utmaningar som den står inför, 
både när det gäller den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningens roll som tillväxtmotor i regionen, 
behöver en ökad resurstilldelning ske inför 2019. 

Sammanställning av behov: 

Behov i Budget 2019:1 Mnkr 

Behov av balanserat överskott 26,0 

Behov av engångskaraktär 2,0 

Behov av ramhöjande 5,8 

Behov av ej förbrukade medel för investeringar 0,5 

Behov av balanserat överskott 

Enligt prognos kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden göra ett resultat om -0,2 mnkr, 
riktningen är att resultatet blir -0,2 mnkr detta ger 39,7 mnkr i ackumulerat överskott. 

Omhänderta asylsökande elever med TF-personnummer 

Ca 25,0 mnkr, för att omhänderta elever med TF-personnummer. 

Uppstart av nya inriktningar och yrkesutgångar 

ca 1,0 mnkr, nya yrkesutgångar BF, ny inriktning TE spelutveckling, nyetablering SA på Viskastrand 

Behov av engångskaraktär 

Flyttkostnad Björkäng - Kyllared 

ca 2,0 mnkr, projektledare, (0,3 mnkr) genomförande av flytt, (1,7 mnkr) 

Behov av ramhöjande medel 

Utveckla och stödja autismspectra elever 
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ca 4,0 mnkr, stödverksamhet för autismspectra elever, för att ge extra stöd till AST elever på samtliga 
gymnasieskolor. 

Skolkort erbjuds samtliga gymnasieelever 

ca 1,8 mnkr ej finansierat i ram för år 2019. Enligt beräkning i uppdrag från Kommunfullmäktige kostar 
skolkort till samtliga elever i gymnasieskolan, 6,6 mnkr. Skolkort till elever som fyllt 20 år beräknas 
kosta ytterligare 0,2 mnkr. Total kostnad för skolkort beräknas till 6,8 mnkr. 

Uppdraget är underfinansierat med 1,8 mnkr då ramen tillförts 5,0 mnkr. 

Behov av ej förbrukade medel för investeringar 

ca 0,5 mnkr, ej förbrukat 2018, inventarier, Sven Eriksonsgymnasiet 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, 
har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. Varje nämnd ska 
ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och denna ska bl a innehålla verksamhetens 
behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender 
budget). Gender budgeting är en metod som kan tillämpas för att uppfylla de jämställdhetspolitiska 
målen i ett samhällsekonomiskt perspektiv med fokus på resursfördelning i offentliga budgetar. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelas resurserna likvärdigt. Kostnaden för varje 
elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

I första tertialrapporten redovisades vidtagna åtgärder inom jämställdhetsarbetet och identifierade 
utvecklingsområden inom tre målområden: 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Identifierat utvecklingsområde: Följa 
könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys och 
framtagande av konkreta mål. 

Målområde 2: Makt och hälsa Identifierat utvecklingsområde: Följa könsuppdelad frånvarostatistik och 
deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av 
konkreta mål. KF-uppdrag: Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor Identifierat utvecklingsområde: Initiera revidering av 
handboken Förtryck i hederns namn. 

En plan för jämställdhetsintegrering kommer att tas fram under hösten. 

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Central administration     

Intäkt 47 20 20 20 

Kostnad -11 300 -14 566 -14 348 -20 167 

Nettokostnad -11 253 -14 546 -14 328 -20 147 
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Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

 

 

                                   
Politisk verksamhet 

    

Intäkt 1 0 0 0 

Kostnad -877 -1 326 -1 193 -1 209 

Nettokostnad -876 -1 326 -1 193 -1 209 

Gymnasieskola     

Intäkt 219 056 193 972 205 722 177 110 

Kostnad -562 796 -561 372 -573 445 -555 502 

Nettokostnad -343 740 -367 400 -367 723 -378 392 

Vuxenutbildning     

Intäkt 81 555 81 137 81 137 86 209 

Kostnad -158 740 -159 802 -159 802 -163 764 

Nettokostnad -77 185 -78 665 -78 665 -77 555 

Gymnasiesärskola     

Intäkt 11 514 9 886 9 886 10 965 

Kostnad -46 016 -45 632 -45 632 -46 928 

Nettokostnad -34 502 -35 746 -35 746 -35 963 

Kvalitet och utveckling     

Intäkt 1 272 946 946 946 

Kostnad -5 369 -6 720 -6 906 -6 856 

Nettokostnad -4 097 -5 774 -5 960 -5 910 

Naturskola     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -402 -466 -466 -474 

Nettokostnad -402 -466 -466 -474 

Insatser enligt LSS     

Intäkt 2 701 2 440 2 440 1 786 

Kostnad -3 669 -3 874 -3 874 -3 347 

Nettokostnad -968 -1 434 -1 434 -1 561 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 993 -3 993 -5 189 

Nettokostnad 0 -3 993 -3 993 -5 189 

Totalt     

Intäkt 316 146 288 401 300 151 277 036 

Kostnad -789 169 -797 751 -809 659 -803 436 

Nettokostnad -473 023 -509 350 -509 508 -526 400 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Kommunbidraget fördelar sig enligt ovan. 

Åtgärdsbudget 2019 för att minska koldioxidutsläppen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala nämnder/förvaltningar och 
bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från och med budget 2014. Bakgrunden är att 
Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. 

Klimatavgiftens syfte är att motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor” följs, men även att ge 
möjlighet till klimatkompensation i de fall riktlinjerna inte kan följas. Exempelvis för nödvändiga 
flygresor eller när egen bil används i tjänsten. 

Åtaganden för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som minst motsvarar avgiften. Avgiften som är 
redovisad här motsvarar 2017 års resor och åtgärderna ska genomföras 2019. Åtgärderna ska bidra till 
minskade koldioxidutsläpp eller till att miljömålen nås. Åtgärdernas kostnader ska minst motsvara 
klimatavgiftens storlek. 

Utbildningsnämnden har under 2017 upparbetat en klimatavgift på 239 018 kr. Dessa medel planeras 
att användas enligt de förslag som ges av Miljöförvaltningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Inriktningsmål 

Målsättningen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administration är att uppnå 
en positivt stödjande funktion gentemot skolenheterna och att utöva en god kontroll av verksamheten 
genom att vidareutveckla system för intern kontroll, information, rutiner samt utveckling, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten inom förvaltningen som helhet. 

Verksamhet 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål för 2019 utöver det 
löpande arbetet: 

· Driva arbetet med att genomföra och utveckla gymnasieskolan GY11 och Gysär13. 

· Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheterna. 

· Följa och stödja skolornas arbete med deras utvecklingsplaner för 2016-2021. 

· Fortsatt medverka till och delta i ökad regional samordning och utveckling av yrkesvuxutbildningen 
inom Boråsregionen enligt upprättat avtal. 

· Fortsatt delta i arbetet med en kompetensforum för vuxnas lärande i Västra Götalandsregionen. 

· Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning. 

· Utveckla informations- och kommunikationsteknologin inom förvaltningen. 

· Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och i 
gymnasiesärskolan. 

· Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsan i förvaltningens verksamheter. 

· Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. 

· Genomföra årliga undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska klimat. 
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· Fortsätta utvecklandet av fler lärlingsplatser. 

· Anordna lov- och sommarskola utifrån verksamhetens behov. 

· Inom ramen för respektive frivillig skolform följa upp arbetet med elevernas delaktighet och 
inflytande. 

· Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Gymnasieskolan  

Inriktningsmål 

Förutom de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt har 
gymnasieskolan att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2019 

Gymnasieskolans målsättning för 2019 är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021 
Bildningsstaden Borås och respektive skolas egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta 
arbete är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 

· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta 
studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasieskolan läsåret 2019/20 
redovisas i bilaga 1. 

Gymnasiesärskolan 

Inriktningsmål 

Gymnasiesärskolan har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2019 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2019 är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021 
Bildningsstaden Borås och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

· Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20 
redovisas i bilaga 2. 

Lokaler  

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

Almåsgymnasiet har ett stort behov av nya utrymmen för elever där man kan skapa goda studiemiljöer 
ihop med en integrerad cafeteria. De olika skolbyggnaderna har idag inget naturligt flöde genom skolan 
från huvudentré till idrottshall och matsal. Det finns även behov av en mindre hörsal med biosittning.  
Detta går att skapa med en inglasad överbyggnad av innergården utanför nuvarande bibliotek. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2019 21(27) 

Förväntade effekter är minskad korridorspring och ljudnivå samtidigt som eleverna får tillgång till 
attraktiva studiemiljöer. 

Bergslenagymnasiet behöver fortsatt anpassa utrymmen för att möta nya krav. Elevunderlaget till 
gymnasiesärskolans individuella program kräver att lokaler kontinuerligt anpassas. 

Bäckängsgymnasiet har behov av mer teorisalar och en ny idrottshall. Bildundervisningens lokaler 
behöver anpassas. Det finns behov av att anpassa soprum och utrymme för att motta gods. 

På Sven Eriksonsgymnasiet pågår ombyggnaden av skolan i syfte att skapa utrymmen för modern 
pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. Önskemål finns om att få ta över Turistbyråns 
lokaler. 

Björkängsgymnasiet kommer att flyttas till en nyrenoverade lokaler på Kyllared. Det kommer att krävas 
resurser för planering och genomförande av flytten samt anpassning av lokaler. 

På Viskastrandsgymnasiet pågår ombyggnaden av skolan i syfte att skapa utrymmen för modern 
pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Vuxenutbildning 

Inriktningsmål 

Vuxenutbildningen har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2019 

Vuxenutbildningens målsättning för 2019 är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021 
Bildningsstaden Borås och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för vuxenutbildningen: 

· Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade omfattning av verksamheten för 2019: 

· Vuxenutbildningen ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individen, näringslivet 
och högskolan. 

· Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och en 
egen pedagogisk organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling i en centralt placerad 
vuxenutbildning. 

Lokaler  

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har idag lokaler i fastigheten Vulcanus16 och i fastighet Uranus2. Det har gjorts 
stora anpassningar i dessa lokaler och de fungerar mycket väl för verksamhetens behov. 

Vuxenutbildningen har idag även lokaler i Almåsgymnasiet och på Sparregatan som vid en önskad 
nyetablering frigörs. 

Vuxenutbildningens enhet för gymnasiala yrkesutbildningar är placerade i lokaler som inte ligger i direkt 
närhet till resten av verksamheten. För tillfället är de lokaliserade i Almåsgymnasiet och tillfälliga lokaler 
på Sparregatan och grundorsaken är att Vuxenutbildningen friställt lokaler till förmån för stadens 
förskola och grundskola.  Det fysiska avstånd som uppstått mellan Vuxenutbildningens enheter medför 
nackdelar för verksamheten. De nationella styrdokumenten ställer krav på en flexibel och kontinuerlig 
utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen, 
vilket gör det nödvändig med en sammanhållen verksamhet. Sammanfattningsvis behöver lokalerna 
rymma 400 – 500 elever och 28 – 30 personal. En preliminär bedömning ger ett lokalbehov på 1400 – 
1600 kvm, beroende på hur effektivt lokalerna kan nyttas. 
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Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 

· Kartläggning av antalet elever i gymnasieskolorna med utredda behov av särskilt stöd på grund av 
olika funktionsnedsättningar genomförs av elevhälsan. 

· I samband med ombyggnationer görs ytterligare anpassning av lokaler för att underlätta tillgänglighet. 

· Informations- och kompetensutvecklingsinsatser genomförs vid behov för att öka elevernas och 
personalens kunskaper om funktionsnedsättning. 

· Efter konstaterat behov eller efter utredning av specialpedagog tillhandahålls pedagogiska hjälpmedel. 

Internationalisering 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter pågår kontinuerligt deltagande i 
internationella projekt, studiebesök utomlands, vänortsutbyte etc. Samtliga gymnasieskolor har 
internationella utbildningsmoment eller internationellt utbyte bl. a med Frankrike, Tyskland, Kina, 
Kenya, Zambia och USA. Alla elever i gymnasieskolan har möjlighet till utlandsstudier på gymnasienivå 
vid Svenska skolan i Fuengirola, London, Nairobi och Paris samt Skandinaviska skolan i Bryssel och i 
Madrid, så långt förvaltningens ekonomi medger. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller i årskurs 
3. Studierna avser utbildningar på något av programmen Ekonomi, Humanistisk, Naturvetenskap och 
Samhällsvetenskap som erbjuds på respektive utlandsskola. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Gemensam administration 

5.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 11 253 14 546 20 148 

5.2 Gymnasieskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor. 

4 388 4 500 4 493 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

508 556 613 

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 226 1 087 1 134 

Kostnad kr per elev 99 515 99 711 99 294 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola 

11,3   
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5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Intäkter, tkr 293 428 193 972 177 110 

Kostnader, tkr -766 451 -561 372 -555 502 

Resultat, tkr -343 740 -367 400 -378 392 

Kommunbidrag, tkr 363 489 367 400 378 392 

Resultat efter 
kommunbidrag, tkr 

22 857 0 0 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

83 80 85 

Antal elever från Borås 
hos landsting 

14 19 25 

Antal elever från Borås 
hos gymnasieskolor 
utanför Borås 

147 158 174 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor utanför 
Borås 

50 59 64 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor i Borås 

361 399 439 

Totalt antal Boråselever 
att finansiera 

3 854 3 968 3 972 

- admininstration, kr per 
elev 

9 258 7 056 8 924 

- skolmåltider, kr per 
elev 

3 975 5 440 4 821 

- elevhälsa, kr per elev 2 337 2 949 2 677 

- skolskjuts (exkl 
inackordering), kr per 
elev 

2 408 2 144 3 005 

- lokaler och fysisk 
miljö, kr per elev 

15 878 15 853 16 082 

- lärare, övrig 
undervisning, kr per elev 

53 831 56 622 54 551 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr per 
elev 

9 083 8 013 7 013 

Nettokostnader tkr 343 740 367 400 378 392 
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5.3 Gymnasiesärskola 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor 

95 106 113 

Antal elever från andra 
kommuner 

35 38 38 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

7 8 9 

Kostnad kr per elev 445 496 405 202 386 863 

5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Intäkter tkr 14 215 12 326 12 751 

Kostnader tkr -49 685 -49 507 -50 275 

Resultat, tkr -35 470 -37 181 -37 524 

Kommunbidrag, tkr 36 115 37 181 37 524 

Resultat efter 
kommunbidrag, tkr 

645 0 0 

Totalt antal Boråselever 
att finansiera 

66 76 84 

- administration, kostnad 
per elev, kr 

47 415 41 168 41 694 

- skolmåltider, kostnad 
per elev, kr 

17 938 6 845 9 343 

- elevhälsa, kostnad per 
elev, kr 

17 190 17 271 8 234 

- elevassistenter, 
kostnad per elev, kr 

86 878 81 993 93 660 

- lokaler o fysisk miljö, 
kostnad per elev, kr 

56 579 34 051 34 011 

- lärare, övrig 
undervisning, kostnad 
per elev, kr 

174 481 184 687 166 511 

- SYV, kostnad per 
elev, kr 

6 333 5 574 5 533 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kostnad 
per elev, kr 

36 955 42 024 23 226 

Nettokostnader tkr 36 115 37 181 37 524 
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5.4 Vuxenutbildning 

5.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

357 380 350 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

64 432 59 220 67 101 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

1 510 815 780 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

52 689 45 927 40 717 

YH (Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt elevantal 

148 180 180 

YH (Yrkeshögskolan), 
kostnad per elev, kr 

100 162 69 263 79 182 

SFI (Svenska för 
invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

932 1 030 1 150 

SFI (Svenska för 
invandrare), kostnad per 
elev, kr 

43 377 41 480 32 075 

Särvux, genomsnittligt 
elevantal 

84 90 90 

Särvux, kostnad per 
elev, kr 

51 369 54 020 51 717 

5.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
kostnad, tkr 

22 983 22 503 23 485 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
kostnad, tkr 

73 186 37 431 31 759 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
interkomm. ersättning, 
intäkt, tkr 

1 389 800 1 300 

Gymnasial 
vuxenutbildning, intäkt, 
sålda utbildningar, tkr 

2 000 225 0 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

YH (Yrkeshögskolan), 
kostnad, tkr 

14 854 12 467 14 253 

YH (Yrkeshögskolan), 
finansiering: 
statsbidrag, tkr 

9 440 7 600 9 400 

SFI (Svenska för 
invandrare), kostnad, tkr 

40 428 42 724 36 886 

SFI (Svenska för 
invandrare),varav antal 
elever: flyktingar 

260 250 250 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: flyktingar 
entreprenad 

157 150 200 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: övr invandrare 

327 300 300 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: övr invandrare, 
entreprenad 

188 200 300 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: folkhögskola 

146 130 100 

SFI (Svenska för 
invandrare), intäkt, tkr 
(flyktingersättning) 

34 404 25 200 25 100 

Särvux, kostnad, tkr 4 315 4 861 4 655 

Särvux, interkomm. 
ersättning, intäkt, kr 

175 175 175 

5.5 Kvalitet och utveckling 

5.5.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 4 097 5 774 5 910 

5.6 Naturskolan 

5.6.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 402 466 474 
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6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Inventarier för Sven Eriksonsgymnasiet 2 000 1 500 2 500   

Inventarier för Viskastrandsgymnasiet 2 000  2 000   

Inventarier för Kyllaredsgymnasiet 2 000 2 000 2 000   

Summa 4 000 3 500 6 500   

36,5 mnkr varav 33,4 mnkr i Bud 18:2 för Sven Eriksonsgymnasiet ombyggnation. Anpassning av 
lokaler för framförallt teknikprogrammet. Stödverksamheten för ungdomar inom autismspektratillstånd 
växer och ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den växande elevgruppen. Ombyggnad 
beräknas vara klart 2018. 

24,0 mnkr varav 16,8 mnkr i Bud 18:2 för Viskastrandsgymnasiet ombyggnation. Lokalerna behöver 
optimeras för att tillskapa konferensrum, studieplatser, lokaler för lärlingsutbildningar, köket behöver 
anpassas för ökad tillagningskapacitet. Ombyggnad beräknas vara klart 2018. 

6,5 mnkr investeringsutrymme för färdigställande av lokaler och elevskåp i samband med ombyggnad 
av Sven Eriksonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Kyllaredsgymnasiet. 

4,0 mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads gymnasieskolor. Behov budgeteras hos 
Lokalförsörjningsnämnden. 

3,0 mnkr äskar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom Servicekontoret, för investeringar i 
tunga fordon i budget 2018. Fordonsparken på Viskastrandsgymnasiet är i stort behov av att bytas ut. 
Uppdatering av fordonsparken påbörjades under 2014 och kommer fortsätta enligt plan. 
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Christer Samuelsson                                                                                                                    
Förvaltningschef 
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 Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2019/20 
 
 
Skola 

 
Program 

 
Almåsgymnasiet  

 
Nationella program    

Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet                                                 
Handels- och administrationsprogrammet                  
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist)                                                                 

Hotell- och turismprogrammet         

Restaurang- och livsmedelsprogrammet                                     
Vård- och omsorgsprogrammet                             

Introduktionsprogram:                                                           
Individuellt alternativ  

Preparandutbildning (Utgår 1.7.2019, ersätts av 
Programinriktat val) 

Programinriktat individuellt val (Byter namn 1.7.2019 till 
Programinriktat val )                                                 

Språkintroduktion 

Yrkesintroduktion       

 

Lärlingsutbildning 
 
Björkängsgymnasiet  

I nya lokaler i Kyllared 
ht 2019.   

 
Introduktionsprogram                                         

Individuellt alternativ  
Preparandutbildning (Utgår 1.7.2019, ersätts av 
Programinriktat val) 

Yrkesintroduktion                                                        
Språkintroduktion                                                                

 
Bäckängsgymnasiet 

 
Nationella program 

Högskoleförberedande 

Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, 
Teater)                                                                           
Särskild variant Designprogrammet 

Humanistiska programmet                               
Naturvetenskapsprogrammet                     
Samhällsvetenskapsprogrammet                                                            

Introduktionsprogram                                             

Individuellt alternativ 

Preparandutbildning (Utgår 1.7.2019, ersätts av Programinriktat 
val) 

Programinriktat individuellt val (Byter namn 1.7.2019 till 
Programinriktat val)                                                 

Språkintroduktion 
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Skola 

 
Program 

 
Sven Eriksonsgymnasiet 

 
Nationella program                                                                          
Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell 
idrottsutbildning, NIU)                                                                    
Högskoleförberedande 

Ekonomiprogrammet                                                
Teknikprogrammet                                                                    
International Baccalaureate (IB)                                                               
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)      

E-handel och logistik (nationell spetsutbildning)                                                      

Introduktionsprogram                                                     

Individuellt alternativ 

Preparandutbildning (Utgår 1.7.2019, ersätts av Programinriktat 
val) 

Programinriktat individuellt val (Byter namn 1.7.2019 till 
Programinriktat val)                                                 

Språkintroduktion                                                                       
 
 
Viskastrandsgymnasiet 

 
Nationella program                                                                        
Yrkesprogram 

Bygg- och anläggningsprogrammet                                                
El- och energiprogrammet                                                     
Fordons- och transportprogrammet                        
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil Design)                                    
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik, 
Svetsteknik)                                                                                        
VVS- och fastighetsprogrammet     

Högskoleförberedande program    

Estetiska programmet (Estetik och media)                              

Samhällsvetenskapsprogrammet                                

Introduktionsprogram                                                             
Individuellt alternativ 

Programinriktat individuellt val (Byter namn 1.7.2019 till 
Programinriktat val)                                                                                      

Språkintroduktion                                                            
Yrkesintroduktion  

 

Lärlingsutbildning 

 
 

  



     Bilaga 2 
 

 

Planerat utbildningsutbud i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20 
 
Skola 
 

Program  

Almåsgymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg 
Individuellt program  - fördjupade kunskaper 

Bergslenagymnasiet Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för estetiska verksamheter 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
Programmet för hantverk och produktion –florist 
Programmet för hotell, restaurang och bageri 
Programmet för samhälle, natur och språk 
Lärlingsutbildning 

Hulta Ängar Individuellt program  - grundläggande kunskaper 

Viskastrandsgymnasiet Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
Programmet för fordonsvård och godshantering 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 

plan för intern kontroll 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2019 

inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 

Personal, Ekonomi samt Egen verksamhet. I arbetet med riskanalysen har 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden deltagit. Utifrån riskanalysen görs en 

riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng åtta eller högre, förs in i intern 

kontrollplan för 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019 

2. Intern kontrollplan 2019                                

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 
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Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. 

Riskanalysen omfattar följande områden: 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 

  

2 Regler för Intern kontroll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat regler för intern kontroll 2016-10-25. Reglerna bifogas. Utbildningsnämnden har bytt namn till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1.1.2017. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde riskanalys vid möte 180611. 

Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som utgångspunkt 2018 års riskanalys. 

Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Även en bedömning av riskerna enligt riskmatrisen ingick. 

Därefter hade nämnden en gemensam genomgång och diskussion om vad som framkommit i gruppernas arbete. Detta utgör underlag för riskanalys 

2019. 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2019 3(11) 

 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

8 Ja   

Kompetensutveckling Risk att personalens kompetensutveckling inte är 
kopplad till skolans mål 
Beskrivning 
Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till skolans 
mål 

4 Nej   

Rutin för att få 
kunskap om elever i 
behov av särskilt stöd 

Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt 
stöd. 
Beskrivning 
Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat stöd. 

8 Ja   

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende 
elever 

Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende 
elever. 
Beskrivning 
Risk att beslut om avstängning fattas på felaktiga 
grunder 

8 Ja   
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning 
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare. 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 
Beskrivning 
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

9 Ja   

Risk att inte kunna rekrytera rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning 
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas 
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls 
korrekt. 

9 Ja   

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

6 Nej   

Förskottshantering Risk för att förskottsärenden inte är 
reglerade/avslutade 
Beskrivning 
Förskottsärenden skall vara reglerade i samband med 
årsbokslutet 

6 Nej   

Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning 
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

9 Ja   

Statsbidrag Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras 
Beskrivning 
Risk att ansökan inte görs. 

4 Nej   
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare 

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk 
ledare. 
Beskrivning 
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

6 Nej   

Arkivering Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning 
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Diarieföring Risk att  diarieföring inte fungerar 
Beskrivning 
Diarieföring ska ske enligt gällande bestämmelser. 

4 Nej   

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att delegationsordningen inte följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte 
har behörig delegation. 

8 Ja   

Risk att beslut inte dokumenteras 
Beskrivning 
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

8 Ja   

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning 
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

8 Ja   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning 
Beslut ska rapporteras till GVUN 

8 Ja   
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs 
Beskrivning 
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

8 Ja   

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 
Beskrivning 
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

8 Ja   

Risk att plan för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inte 
upprättas 
Beskrivning 
Plan ska upprättas i budgeten och verkställas 

4 Nej   

Risk för kränkande behandling avseende elever. 
Beskrivning 
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

6 Nej   

Risk för kränkande särbehandling avseende personal. 
Beskrivning 
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling  är känd i verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Upplevd hög arbetsbelastning över lång tid riskerar 
leda till ohälsa på arbetsplatsen. 

6 Nej   

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning 
Risk för hot och våld 

12 Ja   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet 
inte kan förutses. 
Beskrivning 
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

8 Ja   
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8 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

30 

21 20 19 

18 17 16 

13 12 7 29 

28 25 

24 23 10 

8 6 5 

4 2 1 27 9 3 

26 

22 15 11 14 
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Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 30 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 4 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

5 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

6 Sårbarhet i verksamheten 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Förskottshanterin
g 

8 Risk för att förskottsärenden inte är 
reglerade/avslutade 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 9 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

10 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensutveckl
ing 

11 Risk att personalens 
kompetensutveckling inte är kopplad till 
skolans mål 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Rutin för att få 
kunskap om 
elever i behov av 
särskilt stöd 

12 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

26 4 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende elever 

13 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Arkivering 14 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Diarieföring 15 Risk att  diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Delegationsordnin
g enligt KL 

16 Risk att delegationsordningen inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

17 Risk att beslut inte dokumenteras 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

18 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

19 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

20 Risk att riktlinjer inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

21 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

22 Risk att plan för tillgänglighet, 
delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning inte 
upprättas 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

23 Risk för kränkande behandling 
avseende elever. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

25 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Statsbidrag 26 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Kompetensförsörj
ning 

27 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

29 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Lokaler 30 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. 

Intern kontrollplanen omfattar följande områden 

 Styrning och ledning 

 Personal 

 Ekonomi 

 Egen verksamhet 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen Kontinuerligt vid avläsning 
av författningar 

Varje år 

Rutin för att få 
kunskap om 
elever i behov 
av särskilt stöd 

Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Uppföljning av arbetet med 
elever i behov av särskilt 
stöd i samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende 
elever 

Risk för felaktigt 
förfarande vid 
avstängning 
avseende elever. 

Risk att beslut om avstängning fattas på 
felaktiga grunder 

Kontroll av avstängningsärenden Granskning av 
avstängningsärenden 

Varje år 
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kompetens-
försörjning 

Risk att inte kunna 
rekrytera rätt 
lärarkompetens i 
rätt omfattning. 

Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

Uppföljning centralt av tillsättning av tjänster. Genomgång av förteckning 
av tjänster i förvaltningen. 

Varje år 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Varje år 

Inventarier Risk för att 
registrering i 
RegitWise inte 
sker 

Registring och stöldmärkning skall ske i 
RegitWise 

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs 
av berörda inventarier 

Fysisk kontroll via 
inventering i RegitWise 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegationsord
ning enligt KL 

Risk att 
delegationsordning
en inte följs 

Risk att fel person fattar beslut i ärenden 
denne inte har behörig delegation. 

Kontroll av delegationsbeslut Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
dokumenteras 

Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

Kontroll av att beslut dokumenteras Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
följer gällande 
bestämmelser 

Beslut ska följa gällande bestämmelser Kontroll av att beslut följer gällande 
bestämmelser 

Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Genomgång av 
anmälningslistor fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. 

Varje år 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbe
te 

Risk att riktlinjer 
inte följs 

Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

Kontroll av att riktlinjer följs. Genomgång av att 
verksamheterna har 
genomfört Årlig uppföljning 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Varje år 

Risk att det 
systematiska 
brandskyddet inte 
fungerar på 
enheterna 

Enheterna ska ha systematiskt brandskydd Kontroll av det systematiska brandskyddet 
(SBA) på enheterna 

Genomgång av att 
verksamheterna genomfört 
årlig uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet där SBA 
ingår. 

Varje år 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamhet
en 

Risk för hot och våld Uppföljning för att förebygga allvarliga 
händelser 

Löpande avstämning i 
ledningsgrupp 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Lokalresursplan Behovsinventering/ 

uppföljning 

Varje år 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00112 3.5.0.3 
 

  

 

Läsårstider för läsåret 2019/2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 

2019/20.         

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstider för eleverna för 

läsåret 2019/20. Läsårstiderna omfattar totalt 178 dagar, varav 82 dagar på 

höstterminen och 96 dagar på vårterminen. Antal lovdagar under läsåret är 

totalt 12.  

Beslutsunderlag 

1. Läsårstider 2019/20. 

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



        
  PM                           2018-08-28                1 (1) 

   
          (I överenskommelse med samverkanskommunerna i Sjuhärad) 

                                                                                                      

     

     

     

 

 

 
 Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020 
 
 Läsår (178 dagar) 
 
 Ht 2019 torsdag 22 augusti – fredag 20 december     
 Vt 2020 torsdag 9 januari – fredag 12 juni  

                         
 Lovdagar (13 dagar) 
  
 Ht 2019 torsdag 31 oktober – fredag 1 november (v 44)          
 Vt 2020 måndag 10 februari – fredag 14 februari (v 7)               

måndag 6 april – torsdag 9 april (v 15)                    
fredag 22 maj                                                                 

                      
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen vt 2020 är 9 och 10 mars (v 11). Övriga 
kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef. 

 
 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 Christer Samuelsson 
 Förvaltningschef 
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E-post 
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Telefon 
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Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2018-08-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00106 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid 
Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordnar Asal Josefsson som 
gymnasiechef/rektor vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås 
med placering för närvarande vid Björkängsgymnasiet.        

Ärendet i sin helhet 

Rekryteringsprocess har genomförts gällande tjänst som gymnasiechef/rektor 
vid Björkängsgymnasiet. Fyra kandidater har kallats till intervju.              

Samverkan 

FSG samverkan via e-post 2018-08-24. 

 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Almåsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förordnandet av Enikö Mihai som verksamhetschef för elevhälsans medicinska 

insats vid Almåsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.               

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Almåsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förlänga förordnandet av Elisabeth Jövinger som verksamhetschef för 

elevhälsans medicinska insats vid Bergslenagymnasiet. Förordnandet gäller till 

och med 2019-08-31.        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                 

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Rektor Bergslenagymnasiet 
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Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förordna Mia Sundström som verksamhetschef för elevhälsans medicinska 

insats vid Björkängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                  

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef/rektor Björkängsgymnasiet 
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Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Bäckängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förlänga förordnandet av Martin Eklöf som verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats vid Bäckängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 

2019-08-31.        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Bäckängsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Sven Eriksonsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förlänga förordnandet av Catrine Berglund som verksamhetschef för 

elevhälsans medicinska insats vid Sven Eriksonsgymnasiet. Förordnandet gäller 

till och med 2019-08-31.        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Sven Eriksonsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats, Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

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

förlänga förordnandet av Kaj Sandgren som verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 

2019-08-31.         

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Initiativärende Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde 180515 - 
Extratjänster 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
Extratjänster inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har på nämndsammanträde 
180515 fått uppdrag att redogöra för följande frågeställningar gällande 
Extratjänster. Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? Vad är syftet 
och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? Hur många handledare finns 
utbildade för uppdraget? Vilka är kostnaderna för förvaltningen? Vilka 
konsekvenser blir det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 
försvinner? Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst regleras i förordning 
(2015:503) om särskilt anställningsstöd. I Borås Stad samordnas tjänsterna av 
Arbetslivsförvaltningen och villkor för tjänster regleras i förhandlingsprotokoll 
§17/17 lokal överenskommelse om extratjänster i Borås Stad.             

Ärendet i sin helhet 

Extratjänster i Borås Stad 

Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst regleras i förordning (2015:503) 
om särskilt anställningsstöd. Enligt förordningen är tjänsterna riktade till 
personer som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 
ersättningsdagar och för vissa nyanlända (definition §§ 8b-9). Tjänsterna är en 
arbetsmarknadspolitisk insats och ska vara utöver ordinarie verksamhet där 
syftet är att stärka individens återgång eller tillgång till arbetsmarknaden 
samtidigt som arbetet bidrar till något extra utöver ordinarie uppgifter på 
arbetsplatsen. 

I Borås Stad samordnas tjänsterna via Arbetslivsförvaltningen. Enligt 
förhandlingsprotokoll § 17/17, vilket reglerar lokal överenskommelse gällande 
extratjänster i Borås Stad, framgår att Arbetslivsförvaltningen ansvarar för att 
anställd genom extratjänst  har en genomförandeplan då anställningen påbörjas. 
Planen innehåller arbetsplats, chef, handledare, arbetsuppgifter samt en 
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kompetensförstärkningsplan för medarbetaren. Utbildningsinsatserna kan 
omfatta upp till 50% av tjänsten över tid och ska ingå i arbetstiden. 

Under april månad 2018 fanns det 238 medarbetare (131 kvinnor och 107 män)  
med anställning genom extratjänst. Av dessa var drygt 86 % utrikesfödda. 
(Källa Arbetslivsförvaltningen) 

Extratjänster i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har per den 1 augusti fyra 
medarbetare som är anställda genom extratjänst. Medarbetarna är anställda på 
Viskastrandsgymnasiet, Sven-Eriksonsgymnasiet och Vuxenutbildningen. En 
medarbetare arbetar på heltid och övriga tre kombinerar arbete med studier på 
50 %. 

Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna?  

Medarbetare med anställningsstöd genom extratjänst ersätter inga ordinarie 
arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Medarbetarna arbetar som resursperson för 
elever och resursperson inom verkstaden på Viskastrandsgymnasiet, som värd i 
skolmatsalen på Sven-Eriksonsgymnasiet och som värd inom studie- och 
yrkesvägledning på Vuxenutbildningen. Målsättningen för samtliga medarbetare 
är att skaffa sig arbetslivserfarenhet samt för tre av medarbetarna att utveckla 
sina kunskaper i det svenska språket. 

Hur många handledare finns utbildade för uppdraget?  

Arbetslivsförvaltningen erbjuder en handledarutbildning hos Jobb Borås för 
handledare. Inom respektive verksamhet finns utsedd handledare. Handledare 
vid en av skolorna har genomgått utbildning för uppdraget. 

Vilka är kostnaderna för förvaltningen?  

Särskilt anställningsstöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden, dock högst 
1 213 kronor per dag för en anställning på heltid. Stödet lämnas under högst 24 
månader. Förordning (2017:886). Medarbetare i Borås Stad anställs för 12 
månader i taget. Lön för personer under 25 år 17 200 kr och över 25 år 18 200 
kr. Det innebär att statsbidraget täcker hela lönekostnaden (inklusive 
arbetsgivaravgifter). Verksamheten bedömer övriga kostnader som ringa. Det 
handlar om tid för handledare, friskvårdförmån, eventuellt behov av 
företagshälsovård och om tid behöver avsättas från närmaste chef för 
exempelvis arbete med återgång till arbete efter sjukskrivning eller andra 
arbetsmiljöåtgärder. 

Vilka konsekvenser blir det, för den anställde och för nämnden, om 
statsbidraget försvinner?   

Då tjänsterna inte ingår i ordinarie verksamhet så avslutas de om statsbidraget 
skulle upphöra. Medarbetare med särskilt anställningsstöd genom extratjänst 
anställs på kollektivavtal ”Bestämmelser för medarbetare inom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) och omfattas därav inte av LAS. Skulle 
statsbidraget försvinna innan beslutad period är genomförd så skulle det för 
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medarbetaren innebära att denne inte får möjlighet att fullfölja sin 
kompetensförstärkningsplan.  

Samverkan 

Ärendet samverkat vid FSG 2018-08-15. 

Beslutsunderlag 

1. Förhandlingsprotokoll § 17/17 lokal överenskommelse om extratjänster i 
Borås Stad. 
                              
 

 

 

 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
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§ 85 Dnr GVUN 2018-00123 1.1.3.1 

Initiativärende - Extratjänster 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i 
augusti redogöra för initiativärendets frågeställningar gällande extratjänster.      

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Birgitta Bergman (M), Anna-
Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD) och Kamran Rousta (L) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Extratjänster” (bilaga 4 till protokollet), där 
man vill ha svar på ett antal frågor gällande extratjänster.      

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. 

 

 



INITIATIVÄRENDE  2018-05-15 
ALLIANSPARTIERNA 

 

 
Extratjänster 
 
Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och lanserades 2015 
speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor samt privata utförare inom 
välfärden. 
 
Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få 
en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas främst till personer som av olika 
skäl står långt från arbetsmarknaden. Idag omfattas deltagare som varit i jobb- och 
utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda 
nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden 
upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 månader. Subvention för 
handledarstöd ingår. 
 
Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som arbetsgivarna 
annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars påtaglig att vanliga 
anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs undan. 
 
  
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på: 

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 
- Vad är kostnaden för  förvaltningen? 
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 

försvinner? 
 

 
 
 
 
2018-05-15 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Birgitta Bergman   Kamran Rousta 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Anna-Lena Svensson Forsberg  Lisa Berglund  



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00101 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande.        

Beslutsunderlag 

Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 
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Remiss - Motion: #respektmetoo 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen #respekt metoo.        

Ärendet i sin helhet 

I motionen #respekt metoo föreslås att Borås Stad utarbetar ett 

kampanjmaterial för att förebygga utsatthet, förtryck och våld som riktas i 

första hand mot kvinnor. Vidare anges att materialet ska användas i grund- och 

gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen i förebyggande och 

åldersanpassade insatser i form av föreläsningar, workshops samt utbildning där 

den röda tråden ska vara respekt. Syftet är att utveckla synsätt och öka 

respekten för varandra.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det är mycket angeläget att 

arbetsmiljön på skolorna är god och att eleverna känner sig trygga. Med årlig 

undersökning, där det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas, får man ett 

mått på hur det förhåller sig på skolorna. Resultaten är sedan flera år mycket 

stabila och ligger på tre på en fyrgradig skala. Svarsfrekvens är hög. Tryggheten 

efterfrågas specifikt och över 95 procent av eleverna svarar att de känner sig 

trygga på sin skola. Samtliga resultat analyseras och utvärderas på olika nivåer så 

att varje del i organisationen ska kunna sätta in åtgärder där det behövs. Detta 

är en del i skolans värdegrundsarbete.  

Alla elever vill och kan och har rätt att lyckas är nämndens övertygelse och 

uttrycks i utvecklingsplanen. Värdegrundsarbetet handlar om vårt 

förhållningssätt, hur vi möter och hur vi bemöter varandra, och de 

förväntningar vi har på våra elever. Med goda och respektfulla relationer skapar 

vi en skola där eleverna trivs och lär sig. I likhet med skolklimatundersökningen 

är måluppfyllelsen i andelen elever som uppnår gymnasieexamen god.  

Nämnden anser att värdegrundsarbetet ska ständigt vara pågående och hållas 

levande, vilket är fallet på skolorna och bekräftas av resultaten. Metoo-rörelsen 

har ytterligare ökat uppmärksamheten hos alla aktörer och värdegrundsarbetet  

kommer fortsatt att genomföras med stor kraft och intensitet inom gymnasie- 

och vuxenutbildningen.    
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Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Motion: #respektmetoo 
  
Vi har nu visualiserat ett stort problem i samhällets alla skikt och behöver därför arbeta mer 
förebyggande med denna fråga. 
Kampanjen #metoo är något som fått enorma proportioner och det är skrämmande att så 
många tjejer blivit utsatta. 

Kampanjen är dock lite smal och behöver en större bredd.  
- Varför sker det så ofta grova övergrepp mot tjejer, kvinnor och unga flickor i form av 

hänsynslöst sexuellt våld där ibland flera manliga förövare är de skyldiga? 
- Finns det killar som blivit utsatta? 
- Finns det andra former av förtryck? 

Ovanstående tre punkter är viktiga, men för att arbeta förebyggande måste vi börja att 
samtala. Därför föreslår vi att grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar kan vara 
lämpliga forum att stävja och utbilda framtida medborgare i en gemensam kampanj. 
#respektmetoo 

Tanken med denna kampanj är att den ska anpassas till rätt åldersgrupp och det kan vara allt 
från enstaka föreläsningar till workshop samt utbildning med en röd tråd  - som är respekt: 
Om du respekterar någon, använder du inte kränkande könsord mot denne/denna. 
Om du respekterar någon, accepterar du ett NEJ. 
Om du respekterar NEJ, så våldtar du ingen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 
att Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
att Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar att 
applicera materialets innehåll i sin utbildning. 

Leif Häggblom, Björn Qvarnström, Patric Silfverklinga  
Sverigedemokraterna, Borås 
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Val av kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Johan Hallin (S) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet tillsammans med 

Anna-Lena Svensson Forsberg (C).        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Sead Omerovic (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet.               

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Björkängsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Johan Hallin (S) att vara 

nämndens representant (ersättare) i programrådet för Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråd. Då Sead Omerovic (S) begärt entledigande från 

uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver 

nämnden utse en ny representant (ersättare) i programrådet för Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet.               

Samverkan 

FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-06-01—2018-08-08 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-06-01—2018-08-08.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2018-08-16 

 
Sammanträde: 2018-08-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-08-08 10339 
 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige - Delårsrapport 
januari-april 2018 för nämnderna och 
de kommunala bolagen 

2018-00004 

2018-07-03 10335 
 

IN Miljöförvaltningen 4. Skrivelse från Miljöförvaltningen 
gällande granskning av inkomna 
handlingar  

2018-00117 

2018-08-06 10330 
 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 
för kompetensutveckling av lärare i 
yrkesämnen för 2017 

2017-00131 

2018-07-09 10329 
 

IN Datainspektionen 4. Mottagningsbekräftelse från 
Datainspektionen  - Anmälan av 
dataskyddsombud 

2018-00110 

2018-07-13 10319 
 

IN Skolinspektionen 2. Beslut från Skolinspektionen - 
Uppföljning av Skolinspektionens 
beslut om att lämna anmälan till Borås 
Stads klagomålshantering 411-
2018:1973 

2018-00059 

2018-08-06 10318 
 

IN Skolinspektionen Anmälan om kränkande behandling 2018-00175 
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2018-08-16 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-08-01 10316 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-
06-20 § 112 Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbeten 

2015-00142 

2018-07-17 10310 
 

IN Kommunstyrelsen Regler för specialkost i förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan 

2018-00174 

2018-07-17 10309 
 

IN Kommunstyrelsen 1. Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsen - 
Skolstrukturutredning 2016-2017 

2018-00173 

2018-07-05 10308 
 

IN  4. Lokalresursplan 2019-2021 2017-00196 

2018-07-03 10307 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Delårsrapport januari - april 2018 för 
nämnderna och de kommunala bolagen, 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04  
§ 306  

2018-00004 

2018-07-02 10305 
 

IN Kommunfullmäktige Avsägelser av förtroendevalda, 
entledigade och fyllnadsval 

2018-00172 

2018-06-27 10296 
 

IN Skolinspektionen  4. Skolinspektionens beslut efter 
kvalitetsgranskning  

2018-00063 

2018-06-26 10294 
 

IN Lokalförsörjningsnämnden Lokalförsörjningsnämndens skrivelse, 
Inriktningsbeslut för Kyllared 

2018-00170 

2018-06-26 10291 
 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen - Kopior 
på bedömda nationella prov 

2018-00169 

2018-06-21 10285 
 

IN Kommunstyrelsen 3. Skrivelse från Kommunstyrelsen - 
Beslut om dataskyddsombud  

2018-00110 

2018-06-20 10281 
 

IN Transportstyrelsen Information till gymnasieskolor och 
kommunal vuxenutbildning som 
bedriver förarutbildning 

2018-00164 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-06-20 10280 
 

IN Skolinspektionen 1. Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av studie- och 
yrkesvägledningen på gymnasiala 
yrkesprogram 

2018-00163 

2018-06-19 10279 
 

IN Kommunstyrelsen Skrivelse från Kommunstyrelsen - 
Frisk organisation 

2018-00162 

2018-06-19 10276 
 

IN Björkängsgymnasiet 10. Preliminär statistik - 
Studieavgång/avbrott från nationella 
program i Borås Stads gymnasieskolor 
per 180630 

2017-00181 

2018-06-19 10273 
 

IN Kommunstyrelsen Skrivelse från Kommunstyrelsen - 
Intern kontrollplan 2018 samt 
redovisning av intern kontroll 2017 

2018-00160 

2018-06-19 10272 
 

IN Kommunstyrelsen 1. Skrivelse från Kommunstyrelsen - 
Ekonomiska ramar 2019 

2018-00111 

2018-06-15 10268 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
- Yrkesförare för 2017 

2018-00159 

2018-06-12 10267 
 

IN Björkängsgymnasiet 9. Statistik - Studieavgång/avbrott från 
nationella program i Borås Stads 
gymnasieskolor per 180531 

2017-00181 

2018-06-14 10263 
 

IN  Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
utbildning som kombineras med 
traineejobb eller tidsbegränsad 
anställning inom hälso- och sjukvård 
och äldreomsorg, beslutsår 2017 

2018-00157 

2018-06-14 10262 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 
Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2017 

2018-00156 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-06-14 10261 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 
Yrkesvux och yrkesvux i kombination 
med sfi och sva 2017 

2018-00155 

2018-06-14 10259 
 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsen - Lupp, Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

2018-00154 

2018-06-11 10245 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - simning 

2018-00009 

2018-06-08 10241 
 

IN Skolinspektionen 3. Beslut från Skolinspektionen efter 
tematisk tillsyn av International 
Baccalaureate, Sven Eriksonsgymnasiet 

2018-00136 

2018-06-07 10221 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - basket 

2018-00045 

2018-06-07 10220 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - 
truppgymnastik 

2018-00044 

2018-06-07 10219 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - friidrott 

2018-00006 

2018-06-07 10218 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - fotboll 

2018-00008 

2018-06-07 10217 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - innebandy 

2018-00046 

2018-06-07 10216 
 

IN Skolverket 1. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - golf 

2018-00007 

2018-06-07 10215 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning - ridsport 

2018-00049 

2018-06-01 10208 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om statsbidrag 
för entreprenörskap i skolan - 
huvudmän för 2018 

2018-00069 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-06-01 10178 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om statsbidrag 
för gymnasial lärlingsutbildning för 
2018 

2018-00090 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser från 2018-06-08 till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser från 2018-06-08.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-06-08 10223 
 

UT Skolinspektionen 2. Expedierad skrivelse till 
Skolinspektionen Efterfrågade 
dokument - Tillsyn av International 
Baccalaureate (IB-utbildning) vid Sven 
Eriksonsgymnasiet 

2018-00136 

2018-06-08 10222 
 

UT Skolinspektionen 3. Expedierat till Skolinspektionen 
Granskade intervjuprotokoll, 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
av nyanlända elevers utbildningsvägar 
efter språkintroduktion 

2018-00063 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 28 augusti 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 41-47.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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