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Budgetuppföljning / Prognos för Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen 
per juli 2017.  
 
Allmänt 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett minus på 1,4 mnkr. 
  
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 
mnkr för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

• KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.     
o 5,0 mnkr avseende den nya lag stiftningen ”Rätt till utbildning inom Kommunal-

vuxenutbildning på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behö-
righet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med 
motsvarande kostnad. 

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

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

• Behov föreligger om 4,0 mnkr investeringsurtymme för mindre om- och tillbyggnadspro-
jekt. Lokalförsörjningsnämnden föreslås att tilldelas en investeringsram på 4,0 mnkr för 
detta ändamål. 

• Behov föreligger om 3,0 mnkr för GVUN för investeringar av inredning och inventarier 
för Bäckängsgymnasiet. (Ej med i ram i Tertial 1 rapport) 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunalaer-
sättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 



Prognos per enhet 
 
Central administration 
Gemensam utbildningsadministration visar ett underskott på 0,5 mnkr. Prognosen visar att kost-
nad för personal, material och köpta tjänster är något högre än vad som beräknats i budget. 

  
Plitisk verksamhet 
Politisk verksamhet visar ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen visar att personalkostnader är 
något lägre än vad som beräknats i budget. 
 
 
Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett minus på 1,1 mnkr 2017. 
Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer 
inför starten av årskurs 1, höstterminen 2017. Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte 
bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kom-
munala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. 
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram under 2017. 
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas klara sin ram under 2017. 
  
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen. 
 
Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram under 2017. 
 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna presenterad prognos 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------
250 Gem adm -498,2 -232,0 0,0 -7 100,0 278,0 -776,2 1 823,5

250 Politiskverksamhet 177,3 0,0 0,0 0,0 177,3 74,8

2522 Almås 0,0 0,0 0,0 0,0 -410,0 410,0 1 163,6
2523 Bäckäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7
2524 Sven Erikson 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 -4,5 603,2
2526 Björkäng/(Tullen) 0,0 0,0 0,0 0,0 5 042,8 -5 042,8 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,3 541,0

2529 Gy gem -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 -2 640,1 1 572,7 -7 693,2
SA GYMNASIET -1 067,4 -2 569,2 -7 100,0 0,0 1 997,0 -3 064,4 972,8

0,0 1 318,3

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

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

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,5 527,5 -527,8

GY SÄR
255110 BE nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 -620,0 620,0 -854,1
255120 Verksamhetstr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2
255140 BE Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0 -620,0 401,9
25259X AL nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708,9
252193 AL Yrkestr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -115,6
252194 AL Korttid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,8
252790 VS nat pr 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 973,5
25551 Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,6
2559 Gy sär gem 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 -9,4 -129,0
SA GYMN.SÄR 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 -8,9 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
SUMMA -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 756,4 -3 322,0 5 442,2

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

RESULTAT -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 756,4 -3 322,0 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2
Resultat exkl buffert -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 756,4 -3 144,7 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -1 388,3 -2 801,2 -7 100,0 -7 100,0 1 756,4 -3 144,7
Ing. Ack. resultat 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 15 639,4 -7 100,0 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 527,5
Eget Ack 15 639,4 0,0 0,0 -7 100,0 17 027,7

17 027,7

2017-04-26
Michael Malmström GVUF

Prognos månadsjämförelse 17.xlsx



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Budget 2018:1 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2018:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0141 041 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 5 



 
 

 

 

Budget 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

 
 

 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2018 2(29) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................... ........................................................... 3 

2 Omvärldsanalys .................................... .................................................... 4 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikat orer och 
uppdrag ........................................... .......................................................... 6 

3.1 Människor möts i Borås .......................................................................................... 6 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga ........................................................... 7 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt .................................................................. 10 

3.4 Ekonomi och egen organisation ........................................................................... 11 

4 Nämndens verksamhet ............................... ............................................ 12 

4.1 Ekonomiskt sammandrag ..................................................................................... 12 

4.2 Nämndens uppgift ................................................................................................ 12 

4.3 Ekonomiska förutsättningar .................................................................................. 14 

4.4 Verksamhet 2018 ................................................................................................. 16 

5 Verksamhetsmått ................................... ................................................. 20 

5.1 Gymnasieskola ..................................................................................................... 20 

5.2 Gymnasiesärskola ................................................................................................ 21 

5.3 Vuxenutbildning .................................................................................................... 21 

6 Investeringar ..................................... ...................................................... 21 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Bilaga 1 Planerat utbildningsutbud gymnasieskolan 2018-19 

Bilaga 2: Bilaga 2 Planerat utbildningsutbud gymnasiesärskolan läsåret 2018-19 

Bilaga 3: Bilaga 3 Verksamhetsmått Bud 18_1 

  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2018 3(29) 

1  Inledning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under budgetåret att i sitt arbete fortsatt utgå 
utifrån 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 för sin nivå med 
de övergripande utvecklingsområdena samt egna utvecklings- och förbättringsområden för ökad 
måluppfyllelse. 

Nyanlända elever finns på alla gymnasieskolor vilka sedan ett år anordnar språkintroduktion. En 
eventuell ökning kommer att ha påverkan, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Även nyanlända 
elever som kommer från grundskolan och ännu inte fått uppehållstillstånd kan påverka nämndens 
budgetförutsättningar. 

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. 

Antalet elever som väljer yrkesprogram minskar. Enligt regeringens gymnasieutredning är en av 
orsakerna att grundläggande högskolebehörighet inte längre ingår automatiskt i utbildningen. 
Utredningen föreslår att ändringar ska införas på sikt. Redan nu kan eleverna välja till kurser inom sitt 
gymnasieprogram eller som utökat och därmed nå sådan behörighet. 

Elever inom autismspektrumtillstånd inkluderas, sedan lagändring om att de inte längre får tas emot av 
särskolan, på ordinarie program i gymnasieskolan med olika stödinsatser. Särskilt stöd för elever med 
störst behov organiseras på Sven Eriksonsgymnasiet, som läsåret 2017/18 kommer att ha elever i 
årskurserna 1-3 samt åk 4.  Detta leder till ökade kostnader. För att möta behov av fler elevplatser 
kommer stödverksamheten att utvidgas med lokalisering på Almås-, Bergslena- och 
Björkängsgymnasiet (Tullengymnasiet byter namn till Björkängsgymnasiet fr o m läsåret 2017/18). 

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. 

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. 

Vuxenutbildningen har kontinuerlig verksamhet över hela året och nytt arbetstidsavtal för undervisande 
lärare. Från 2017 gäller detta även för särskild utbildning för vuxna. 

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 gäller legitimationskravet 
från 2018. 

Borås Stad har inrättat ett karriärsystem för lärare. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt 
och säkra god undervisning för elever. Tjänsterna finansieras med statsbidrag. Från läsåret 2017/18 är 
karriärtjänsterna förstelärare tillsvidaretjänster. 

De kommunala skollyftsmedlen används för ämnesspecifik kompetensutveckling av lärare. Medlen kan 
även användas till kompetensutveckling inom specialpedagogik eller svenska som andraspråk. 
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Under året kommer aktiviteter enligt handlingplan KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, 
lönevillkor) att fortsatt genomföras. 

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. Utbildningsnämnden bedömer att följande kommer att påverka 
verksamheten under de närmaste åren. 

Reformer 

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

Gymnasiesärskolereformen Gysär13 gäller samtliga elever kommande läsår. Reformen har medfört 
omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser för personalen och fortlöper även under 
2018. 

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

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, karriärssteg, kompetensutveckling/professionsutveckling för lärare och 
skolledare. Utredningen är ute på remiss som avslutas i augusti 2017. 

• Gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" kan komma att påverka    bl a 
organisationens utformning, kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. 
Därutöver finns i utredningen bland annat förslag om ökad helhetssyn på elevers samlade 
utbildning, undervisningstiden som behöver säkras och utökas, ökade möjligheter på 
yrkesprogram bl a grundläggande högskolebehörighet och ett visst närmande mellan 
programtyper, en utveckling av introduktionsprogrammen för att ge en bättre struktur, större 
innehållslig bredd och stödja övergångar till nationella program, ett mindre finfördelat 
utbildningsutbud med färre inriktningar, ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola. 
Remissrundan för utredningen är nyligen avslutad. 

• Genom direktivet ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”, utreds 
förbättringsförslag med syfte att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och 
förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredaren skall bland annat se över förslag på justeringar 
i behörighets- och legitimationsreglerna, hur lärares profession kan stärkas inklusive säkra en 
god introduktion i läraryrket samt se över lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.  
Uppdraget skall redovisas senast 1 december 2017. 

• Utredningen om nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, jiddisch, samiska, romani chib) 
pågår. Syftet är att kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka 
tillgången till undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas 
sista augusti 2017.  

• I utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning” undersöks behovet av förändringar i 
regleringen av vuxenutbildningen, främst avseende kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
särskild utbildning för vuxna (särvux). Bland annat ska det i utredningen analyseras och tas 
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ställning till om 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. Möjligheter till sådana undantag ska föreslås. Analys ska även göras av om särvux bör 
upphöra som egen skolform och, om det bedöms lämpligt, föreslå hur särvux kan bli en del av 
komvux. Uppdraget ska redovisas 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 med stödinsatser efter behov. För elever i behov av omfattande 
stödinsatser organiseras stödet på Sven Eriksonsgymnasiet sedan läsåret 2014/15. Stödverksamheten 
omfattar kommande läsår elever i årskurserna 1-3 samt åk 4 för elever vars utbildning har förlängts. 
Detta kommer att medföra ökade driftskostnader avseende lokalanpassning, utrustning, lärverktyg av 
olika slag, inköp av karaktärsämneskurser, anställning av personal samt förstärkning inom elevhälsan. 
Behovet av omfattande stödinsatser har ökat och därför planeras för en utvidgning med lokalisering på 
Almåsgymnasiet samt för obehöriga elever på Bergslena- och Björkängsgymnasiet (Tullengymnasiet 
byter namn till Björkängsgymnasiet fr o m läsåret 2017/18.) 

Elevunderlag och fristående gymnasieskolor  

Demografisk utveckling 

Elevunderlaget till gymnasieskolan, d.v.s. antalet 16-åringar, kommer 2018 att vara något högre än året 
före. De därpå följande fyra åren är det fortsatt ökning. 

 

 

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 9 %  i 
fristående skola i hemkommunen,  per maj 2017. En av skolorna, Realgymnasiet, har ansökt om 
utökning av befintlig verksamhet. Ansökan är ännu inte färdigbehandlad hos Skolinspektionen. 

Nyanlända elever 

Under föregående läsår mottogs ett stort antal nyanlända elever i gymnasieskolan. Utbildning ges i 
första hand på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion som anordnas av alla gymnasieskolor. En 
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eventuell ytterligare ökning av nyanlända kommer att innebära påverkan på hela verksamheten, såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. 

Sammantaget innebär förändringar i elevantal, i söktryck samt andra ändrade förutsättningar att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ständigt måste vara beredd på att göra anpassningar i sin 
verksamhet. 

Aktivitetsansvar  

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om ungdomar 16-19 år som inte 
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 
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. Certifiering av vård- och teknikcollege genomfördes under 2016 och innebär fr o 
m hösten 2017 en kostnad för regionens gemensamma processledare. 

Vuxenutbildningen 

Både inom Boråsregionen och i Västra Götalandsregionen fortsätter utvecklingen 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 Komvux- och Yrkeskurser i kombination med Sfi. Verksamheten kommer att fortsätta i samma 
riktning, avsikten är succesivt ytterligare öka samverkan mellan kommunerna genom större gemensamt 
utbud inom fler skolformer och kurser. 

Skollyft 

Kommunala skollyftsmedel till nämnden, 5 mnkr per år, ska användas till kompetensutveckling för 
lärarna med fokus på fördjupade ämneskunskaper. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna ska 
något eller några av perspektiven IKT, Inkludering, Lärarledarskap beaktas. Skollyftet ska beröra alla 
lärare. Vid behov kan även andra personalkategorier delta. Från läsåret 2017 kan medlen även användas 
för kompetensutveckling i specialpedagogik och svenska som andraspråk. 

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 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer  

Utfall    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 0 0 0 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 

Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen 
gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov 
av medborgardialog inom den egna verksamheten för 2018. Medborgardialog som rör flera nämnder 
har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan även framledes. 

3.2 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    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

94,8 97 96,3 98 99 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

92 92 94 

Utfall för indikator examen kommer efter läsårsavslut juni 2017 då lokal statistik finns tillgänglig. Riksstatistisk kommer i december. 

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".  
 
Arbetet för att fortsatt nå ett högt värderat pedagogiskt och socialt klimat 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. 

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 
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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.  
 
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. 

Verksamhetens indikatorer  
Utfall    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

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

75 75 80 

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

85 85 95 

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

75 75 80 

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

60 65 75 
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Utfall för indikator 1, 3-4 kommer efter läsårsavslut juni 2017 då lokal statistik finns tillgänglig. Riksstatistisk kommer i december. Utfall 

indikator 2 kommer när slutantagningen är gjord, efter 15 september. 

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.  
 
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 

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. 
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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. Vuxenutbildningen har utarbetat egen 
utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt 
arbete. Vuxenutbildningen arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för 
att kunna besluta om specifika åtgärder för de olika utbildningarna, bedöma egna utvecklingsbehov för 
fortsatt utveckling och förbättring av av utbildningarnas omfattning och innehåll i samverkan med 
andra parter. 

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    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

45 34,8 55 65 
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Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målsättningen är att målet för 2018 ska uppnås. Arbete pågår kontinuerligt och 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. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer  

Utfall    
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,3 4 4 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

20,4 20 20 20 

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

46,6 50 50 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Under perioden 2015 till 2017  noterades en marginell ökning av sjukfrånvaron, dock ligger den 
fortfarande på en nivå som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. 
Trenden i riket och i Borås Stad är att sjukskrivningstalen ökar, utfallet för Borås Stad 2016 var 7,5%. 
I förvaltningen kan man utläsa en liten ökning i jämförelse med 2015.Under 2018 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 behövs genomförs 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. 
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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 vaktmästri. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Utfallet för hälsa i Borås Stad 2016 var 31,5 % och för indikatorn har förvaltningen ett mycket positivt 
utfall. 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 nämndens satsning på 
Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. Under 2017 har arbetet fortsatt 
med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Förvaltningen 
har under 2017 implementerat åtgärder enligt KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) 
- gruppens handlingsplan vilka syftar till att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser 
skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. Handlingsplanen är fastställd av 
förhandlingsdelegationen. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom 
de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  Bokslut 2016  Budget 2017  Prognos 2017  Budget 2018  

Intäkter 215 478 238 514 235 449 233 274 

Kostnader -712 387 -730 727 -730 486 -732 657 

Buffert 0 -3 667 -3 667 -4 993 

Nettokostnader -496 909 -495 880 -498 704 -504 376 

Kommunbidrag 506 800 495 880 495 880 504 376 

Resultat 9 891 0 -2 824 0 

Ackumulerat resultat 17 027 17 027 14 203 14 203 

     

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

• 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- (fd Tullen), 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. 
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Vuxenutbildning 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

• Vuxenutbildningen ska även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 
• Vuxenutbildningen i Borås ska 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 2017 är 481,0 mnkr 
• Lön- och kostnadskompensationen på 2,7 % respektive 1,9 % höjer ramen med 11,9 mnkr 
• Volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 2,45 % * 75 %, höjer ramen 6,5 mnkr 
• Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 

behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan, 5,0 mnkr 
• Detta ger en ram i Budget 2018:1 på 504,4 mnkr 

Följande disponering har gjorts i Budget 17:1 

• Lön- och kostnadskompensationen tillfaller samtliga enheter 
• Volymjusteringen på 6,5 mnkr höjer gymnasieskolans ram 
• 1 % av tilldelad ram ligger som en central buffert. Motsvarar 5,0 mnkr 

Mnkr  Budget 18:1  Budget 17:2*  Förändring  

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

Central 
Administration*  

27,1 21,4 5,7 

Central Buffert  5,0 3,7 1,3 

Gymnasieskolan  358,1 357,0 1,1 

Vuxenutbildning  76,0 76,2 -0,2 

Gymnasiesärskolan  36,7 35,9 0,8 

- elevboende  1,6 2,0 -0,4 
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Mnkr  Budget 18:1  Budget 17:2*  Förändring  

Naturskolan  0,5 0,5 0,0 

Summa 
Kommunbidrag  

504,4 495,9 8,6 

*Central administration innehåller 4,0 mnkr för speciella satsningar samt 5,0 mnkr för skollyftet. *Budget 17:2 är justerad då redovisning av 
fastigheter förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning (RKR)s rekommendation. 

Löneökningar har beräknats enligt följande. 

Samtliga personalkategorier + 3,0 % från 1/4 2017 (9/12 av helår med + 2,3 %). 

Beräknat lönepåslag under 2018 för samtliga personalkategorier + 3,0 %. 

Summa Personalomkostnadspålägg är i budgeten beräknat till 38,98 %, (39,85 %, 2018), inkl. intern 
löneadministration 0,65 %. 

Äskande av medel utöver ram 

Utöver detta äskande, äskar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,0 mnkr i investeringsutrymme 
för mindre om- och tillbyggnadsprojekt samt viss del fasta inventarier (bl.a inventarier till Sven 
Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet), 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 2018. Fordonsparken på Viskastrandsgymnasiet är i stort behov 
av att bytas ut. Uppdatering av fordonsparken påbörjades under 2014 och kommer fortsätta under 
perioden 2015-2018. 

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 2018. 

Sammanställning av äskande: 

Äskande i Budget 2018:1  Mnkr  

Äskande av ramhöjande medel 3,9 

Äskande av balanserat överskott 12,0 (13,0) 

Totalt äskande  15,9 (16,9) 

De ökade kostnaderna som inte täcks inom tilldelad ram är uppdelat under två rubriker. 
 

Äskande av ramhöjande medel  

Ca 3,9 mnkr omfattande följande: 

Elever med autismspektrumtillstånd 

Ca 3,9 mnkr, För genomförande av årskurs 1, 2 och 3 (prognos visar att en majoritet av eleverna 
kommer gå 4 år) för den fortsatta utvecklingen av stödverksamheten. Med hänsyn till ökat elevantal 
behöver antalet anställda ökas, lärverktyg till eleverna införskaffas och lokalerna eventuellt ytterligare 
anpassas. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens stödverksamhet möjliggör studier på bostadsorten istället 
för att behöva resa iväg för studier och boende på annan ort, (LSS). 

Äskande av balanserat överskott 

Enligt prognos kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden göra ett resultat om -2,8 mnkr, 
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riktningen är att resultatet blir -2,8 mnkr detta ger 14,2 mnkr i ackumulerat överskott. 

Omhänderta elever med TF-personnummer 

Ca 7-8 mnkr, för att omhänderta elever med TF-personnummer. 

Fortsatt genomförande och utveckling av de nationella programmen 

Ca 5,0 mnkr, Fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

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. 

4.4 Verksamhet 2018 

Tkr  Bokslut 2016  Budget 2017  Prognos 2017  Budget 2018  

Central administration      

Intäkt 25 20 20 20 

Kostnad -10 384 -17 215 -17 448 -22 633 

Nettokostnad -10 359 -17 195 -17 428 -22 613 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -893 -1 247 -1 270 -1 255 

Nettokostnad -893 -1 247 -1 270 -1 255 

Gymnasieskola      

Intäkt 158 480 159 377 156 835 156 971 

Kostnad -535 071 -516 395 -516 422 -515 073 

Nettokostnad -376 591 -357 018 -359 587 -358 102 

Vuxenutbildning      

Intäkt 54 366 77 558 77 558 73 731 

Kostnad -125 022 -153 746 -153 746 -149 712 

Nettokostnad -70 656 -76 188 -76 188 -75 981 
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Tkr  Bokslut 2016  Budget 2017  Prognos 2017  Budget 2018  

Gymnasiesärskola  

Intäkt 9 833 7 106 7 106 9 451 

Kostnad -43 099 -40 489 -40 489 -37 900 

Nettokostnad -33 266 -33 383 -33 383 -28 449 

Kvalitet och utveckling      

Intäkt 1 286 1 193 1 193 946 

Kostnad -4 268 -5 387 -5 386 -5 249 

Nettokostnad -2 982 -4 194 -4 193 -4 303 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -402 -456 -456 -466 

Nettokostnad -402 -456 -456 -466 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 3 529 2 400 2 400 2 090 

Kostnad -5 289 -4 932 -4 932 -10 304 

Nettokostnad -1 760 -2 532 -2 532 -8 214 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 667 -3 667 -4 993 

Nettokostnad 0 -3 667 -3 667 -4 993 

Flyktingmottagande      

Intäkt 176 0 0 0 

Kostnad -176 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkt 227 695 247 654 245 112 243 209 

Kostnad -724 604 -743 534 -743 816 -747 585 

Nettokostnad -496 909 -495 880 -498 704 -504 376 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Kommunbidraget fördelar sig enligt ovan. 

Åtgärdsbudget 2018 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. 

Utbildningsnämnden har under 2016 upparbetat en klimatavgift på 0,2 mnkr. Dessa medel planeras att 
användas enligt de förslag som ges av Miljöförvaltningen. 
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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 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål för 2018 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 

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. 
• 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. 
• I samverkan med grundskolan i Borås utveckla besöksdagarna för att attrahera fler elever till 

yrkesprogram. 

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 2018 

Gymnasieskolans målsättning för 2018 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. 
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• 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 2018/19 
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 2018 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2018 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 2018/19 
redovisas i bilaga 2. 

Lokaler 

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

På Almåsgymnasiet kommer arbetet med att optimera och anpassa salar, elevutrymmen och 
arbetsplatser för att skapa en modern lärmiljö att fortsätta. 

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 kommer en större ombyggnad av skolan att påbörjas under 2018 i syfte att 
skapa utrymmen för modern pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Tullengymnasiet har under 2017 etablerat sig på Björkängsgymnasiet och det kommer att finnas ett 
stort behov av att anpassa de nya lokalerna till verksamheten under 2018. Tullengymnasiet byter namn 
till Björkängsgymnasiet från läsåret 2017/18. 

På Viskastrandsgymnasiet kommer en större ombyggnad av skolan att påbörjas under 2018 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 2018 

Vuxenutbildningens målsättning för 2018 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: 
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• Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade omfattning av verksamheten för 2018: 

• 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 

Förutom i lokalerna i kvarteret Vulcanus bedrivs utbildning i lokaler på Viskastrandsgymnasiet, 
Almåsgymnasiet och i Simonsland samt i nyetablerade lokaler på Bryggaregatan i direkt närhet till 
verksamheten på Vulcanus. Med ökad budgetram för en utökning av teoretiska gymnasiala kurser samt 
Vårdvux och uppdragsutbildning Sfi-kombi ser vi ett ökat elevantal som kan innebära ökat lokalbehov 
under 2018. 

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 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2016  Budget 2017  Budget 2018  

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 311 4 406 4 677 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

481 500 549 

Antal elever från andra kommuner. 1 190 1 071 1 046 

Kostnad kr per elev 101 117 95 896 88 932 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

12,9 
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5.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2016  Budget 2017  Budget 2018  

Totalt antal elever i Borås skolor 96 95 110 

Antal elever från andra kommuner 30 33,5 36,5 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

6 7,5 7 

Kostnad kr per elev 418 308 414 311 390 883 

5.3 Vuxenutbildning 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2016  Budget 2017  Budget 2018  

Grundläggande vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

373 400 400 

Grundläggande vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

57 370 56 723 57 245 

Gymnasial vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

1 229 748 970 

Gymnasial vuxenutbildning, kostnad 
per elev, kr 

42 496 50 597 46 052 

YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt 
elevantal 

139 209 180 

YH (Yrkeshögskolan), kostnad per 
elev, kr 

89 691 67 375 65 242 

SFI (Svenska för invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

817 1 240 1 239 

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

39 271 34 464 34 739 

Särvux, genomsnittligt elevantal 100 80 80 

Särvux, kostnad per elev, kr 41 070 56 660 56 653 

6  Investeringar 

Projekt  
Total 
utgift  

Utgift 
tom 2017  

Budget 
2018 

Plan 2019  Plan 2020  

      

Summa       

6,0 mnkr investeringsutrymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt samt viss del fasta inventarier. 
Bl.a inventarier i samband med ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet. 

4,0 mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads gymnasieskolor. Äskas genom 
Lokalförsörjningsnämnden. 
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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 under perioden 2015-
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

 

Helene Sandberg 
Ordförande              Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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                         Bilaga 1 

 

Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2018/19 

 

Skola 

 

Program 
 

Almåsgymnasiet  

 

Nationella program:    

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 

Programinriktat individuellt val                                                 
Språkintroduktion 

Yrkesintroduktion       

 

Lärlingsutbildning 
 

Bäckängsgymnasiet 

 

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

Humanistiska programmet                               
Naturvetenskapsprogrammet                     
Samhällsvetenskapsprogrammet                                                            

Introduktionsprogram:                                              

Individuellt alternativ 

Preparandutbildning                                                         
Språkintroduktion 

 

Sven Eriksonsgymnasiet 

 

Nationella program:                                                                            
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell 
idrottsutbildning, NIU)                                                                    
Ekonomiprogrammet                                                
Teknikprogrammet                                                                    
International Baccalaureate (IB)                                                               
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)                                                         

Introduktionsprogram:                                                     

Individuellt alternativ 

Preparandutbildning                                                         
Språkintroduktion                                                                       
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Björkängsgymnasiet 
(Tullengymnasiet byter 
namn till Björkängs-
gymnasiet fr o m läsåret 
2017/18) 

Introduktionsprogram:                                          

Individuellt alternativ  
Preparandutbildning                                                             
Yrkesintroduktion                                                        
Språkintroduktion                                                                

 

Skola 

 

Program 
 
 

Viskastrandsgymnasiet 

 

Nationella program:                                                                        
Bygg- och anläggningsprogrammet                                                
El- och energiprogrammet                                                     
Estetiska programmet (Estetik och media)                             
Fordons- och transportprogrammet                        
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil Design)                                    
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik, 
Svetsteknik)                                                                                        
VVS- och fastighetsprogrammet                                       

Introduktionsprogram:                                                             
Programinriktat individuellt val                                      
Språkintroduktion                                                            
Yrkesintroduktion  

 

Lärlingsutbildning 
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Bilaga 2 

Planerat utbildningsutbud i gymnasiesärskolan läsår et 2018/19 

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 

 

Planerad stödverksamhet läsåret 2018/19 

Skola 

 

Program 

Bergslenagymnasiet Gymnasieskolans introduktionsprogram  - individuellt alternativ 
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Verksamhetsmått           Bilaga 3  
 

Gymnasieskolan 

 

Redov  
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos 
Apr 2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Intäkter, tkr 158 480 159 377 156 835 156 971 
 

Kostnader, tkr -535 071 -516 395 -516 422 -515 073 
 

Resultat, tkr -376 591 -357 018 -359 588 -358 102 
 

Kommunbidrag, tkr 377 564 357 018 357 018 358 102 
 

Resultat efter kommunbidrag, tkr 973 0 -2 569 0 
 

 

 

 
  

 
 

 

Antal elever, totalt 4 311 4 406 4 456 4 677 
 

Antal elever från andra kommuner 1 190 1 071 1 137 1 046 
 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 84 75 77 83 
 

Antal elever från Borås hos landsting 17 12 11 10 
 

Antal elever från Borås hos fristående 
gymnasieskolor utanför Borås 43 46 48 64 
 

Antal elever från Borås hos fristående 
gymnasieskolor i Borås  337 368 365 393 
 

Totalt antal boråselever att finansiera 3 602 3 835 3 979 4 180 
 

Kostnad per elev, kr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- totalkostnad 101 117 95 896 95 675 88 932 
 

- administration 8 325 9 165 9 168 8 767 
 

- skolmåltider 4 125 4 251 3 926 3 815 
 

- elevhälsa 2 191 2 614 2 585 2 210 
 

- skolskjuts (exkl inackordering) 2 029 1 847 1 863 1 579 
 

- lokaler o fysisk miljö 21 759 15 128 15 621 14 850 
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- lärare, övrig undervisning 49 461 51 002 53 330 48 873 
 

- lärverktyg inkl kapitalkostnad 10 730 9 211 9 181 8 837 

Gymnasiesärskolan      
(inkl insatser enligt LSS) 

 

Redov 
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos 
Apr 2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Intäkter, tkr 13 362 9 507 9 507 11 542 
 

Kostnader, tkr -48 388 -45 421 -45 421 -48 204 
 

Resultat, tkr -35 026 -35 914 -35 914 -36 662 
 

Kommunbidrag, tkr 36 758 35 914 35 914 36 662 
 

Resultat efter kommunbidrag, tkr 1 732 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antal elever, totalt 96,0 95,0 98,0 110,0 
 

Antal elever från andra kommuner  30,0 33,5 34,0 36,5 
 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 6,0 7,5 7,5 7,0 
 

Totalt antal boråselever att finansiera 72,0 69,0 69,5 80,5 
 

Kostnad per elev, kr 

(exkl insatser enligt LSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- totalkostnad 418 308 414 311 401 628 390 883 
 

- administration 48 783 38 955 30 109 34 975 
 

- skolmåltider 13 993 11 842 11 480 12 045 
 

- elevhälsa 11 259 16 450 15 947 14 796 
 

- elevassistenter 70 626 85 388 82 774 45 364 
 

- lokaler o fysisk miljö 54 789 36 544 37 976 32 984 
 

- lärare, övrig undervisning 147 178 183 143 173 850 207 004 
 

- SYV 5 826 5 895 5 715 5 249 
 

- lärverktyg. inkl kapitalkostnad 50 247 40 486 41 809 42 024 
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Vuxenutbildningen 
 

Grundläggande vuxenutb. 

 

Redov    
2016 

 

Budget 
2017:2 

 

Prognos 

Apr 2017 

 

Budget 
2018:1 

 

Kostnad, tkr 19 626 22 705 22 705 22 898 
 

Ant elever omr till heltidsstud 373 400 400 400 
 

Kostnad per elev, kr 52 616 56 762 56 762 57 245 

Gymnasial vuxenutbildning i egen organisation (exkl externa utbildningsanordnare)¤ 

 

Kostnad, tkr  36 209 38 759 38 759 44 671 
 

Ant elever omr till heltidsstud ¤¤ 1 013 918 918 970 
 

Kostnad per elev, kr 35 744 42 220 42 220 46 052 
 

Interkomm. ersättning, intäkt, tkr 627 650 650 650 
 

Intäkt, sålda utbildningar, tkr 53 180 0 0 

YH (Yrkeshögskolan) 

 

Kostnad, tkr 12 467 14 105 14 105 11 743,5 

Ant elever omr till heltidsstud 139 209 157 180 
 

Kostnad per elev, kr 89 691 67 487 89 839 65 242 
 

Finansiering: Statsbidrag, tkr 8 095 7 220 7 220 8 970 

SFI (Svenskundervisning för invandrare) 

 

Kostnad, tkr  (exkl asylsökande) 32 084 42 759 42 759 43 042 
 

Ant elever: flyktingar 248 300 300 300 
 

       : flyktingar entreprenad 99 350 350 300 
 

       : övr. invandrare 325 300 300 300 
 

       : övr. invandrare, entreprenad 145 150 150 200 
 

       : folkhögskola  139 139 139 
 

Kostnad per elev, kr 39 270 34 510 34 510 34 739 
 

Intäkt, tkr (flyktingersättning) 23 365 24 658 24 658 24 588 

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 

 

Kostnad, tkr 4 107 4 533 4 533 4 532 
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Ant elever (ej heltid) 100 80 80 80 
 

Kostnad per elev, kr 41 070 56 660 56 660 56 653 
 

Interkomm. Ersättning, intäkt, tkr 176 100 100 100 

¤ Inklusive elever inom uppdragsutbildningen. 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Läsårstider 2018/2019 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
läsåret 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0160 608 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 6 



        
  PM                           2017-08-22                1 (1) 
   
          (I enlighet med samverkanskommunerna i Sjuhärad) 
                                                                                                     
     
     
     
 
 
 
 Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019 
 
 Läsår (178 dagar) 
 
 Ht 2018 onsdag 22 augusti – fredag 21 december     
 Vt 2019 tisdag 8 januari – fredag 14 juni     
                        
 Lovdagar (13 dagar) 
  
 Ht 2018 torsdag 1 november – fredag 2 november (v 44)           
 Vt 2019 måndag 11 februari – fredag 15 februari (v 7) 

måndag 15 april – torsdag 18 april (v 16)  
 fredag 31 maj    

  fredag 7 juni     
    

 
   

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Utbildningsförvaltningen vt 2019 är  
11 och 12 mars (v 11). Övriga kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas 
av respektive gymnasiechef. 

 
 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 Anders Waldau 
 Utbildningschef 

 

 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Almåsgymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 99, att 
förordna Enikö Mihai till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Almåsgymnasiet till 
och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med informationssäkerhetspolicy och 
kvalitetsmål för verksamheten pågår. 

 
Förslag till beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Enikö Mihai som verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats vid Almåsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 7 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bergslenagymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 100, att 
förordna Elisabeth Jövinger till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Bergslenagymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 

 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Elisabeth Jövinger som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Bergslenagymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 8 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Björkängsgymnasiet (f.d. Tullengymnasiet) 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Mia Sundström som verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats vid Björkängsgymnasiet (f.d. Tullengymnasiet). Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 9 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bäckängsgymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 101, att 
förordna Martin Eklöf till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Bäckängsgymnasiet till 
och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med informationssäkerhetspolicy och 
kvalitetsmål för verksamheten pågår. 

 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Martin Eklöf som verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats vid Bäckängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 10 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Sven Eriksonsgymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 102, att 
förordna Catrine Berglund till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven 
Eriksonsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Catrine Berglund som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Sven Eriksonsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 11 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Viskastrandsgymnasiet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-02-21, § 36, att 
förordna Kaj Sandgren till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Viskastrandsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Kaj Sandgren som verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0066 624 
Handläggare: Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 12 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psyk ologiska insats 
 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 106, att förordna Anders Waldau till 
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs 
under tiden arbetet med informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Anders Waldau som verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0142 624 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 13 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (2) 
 
 2017-08-22 
 

 

 
 

14) Anmälningsärenden 
 

a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program för jämställdhetsintegrering 
(2016/UN0169 009) 

 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revisionsberättelser och redogörelse för 

2016 års granskning (2017/UN0124 007) 
 
c) Revisionskontoret. Revisionsredogörelse Utbildningsnämnden 2016 

(2017/UN0124 007) 
 
d) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Fördjupas analys i nämndernas uppföljningar 

(2017/UN0121 007) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Personalekonomisk redovisning för 2016 

(2017/UN0125 020) 
 
f) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Gallring av information i LIS 

(2017/UN0145 004) 
 
g) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Gallring av pappershandlingar efter skanning 

till ärendehanteringssystemet Ciceron (2017/UN0146 004) 
 
h) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kompletterande anvisningar Personal- och 

kompetensförsörjningsplan (2017/UN0116 020) 
 
i) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens delegationer 
 (2017/UN0147 002) 
 
j) Miljöförvaltningen. Klimatkompenseringsavgift till budget 2018 (2017/UN0140 406) 
 
k) Lokalförsörjningsnämnden. Lokalresursplan 2018-2020 (2016/UN0191 280) 
 
l) Lokalförsörjningsnämnden. Ordförandebeslut gällande fastigheten Samariten 11, 

Klinikvägen 48 (2016/UN0044 289) 
 
m) Kulturnämnden. Kultur- och biblioteksprogram för Borås Stad (2017/UN0074 889) 
 
n) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Andreas Cerny (L) och 

Hamid Fard (L): Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI 
(2017/UN0057 616) 

 
o) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter 

(2017/UN0120 600) 
 
p) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunala utvecklingsinsatser inom 

gymnasial lärlingsutbildning bidragsåret 2016 (2017/UN0088 047) 
 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 2 (2) 
 
 2017-08-22 
 

q) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt 
för tidsbegränsat anställda inom vården för 2017 (2017/UN0128 047) 

 
r) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen för 2017/2018 (2017/UN0127 047) 
 
s) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017 

(2017/UN0129 047) 
 
t) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 

2017 (2017/UN0131 047) 
 
u) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 

(2016/UN0153 615) 
 
v) Grundskoleförvaltningen. Kvalitetsberättelse för 2016; Elevhälsans medicinska insats 

(2017/UN0149 624) 
 
w) Skolinspektionen. Beslut – Anmälan gällande en elevs skolsituation vid Viskastrands-

gymnasiet i Borås kommun (2017/UN0136 612) 
 
x) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskolan efter tillsyn i 

Almåsgymnasiet D Sär (2016/UN0160 617) 
 
y) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med introduktions-

program efter tillsyn i Tullengymnasiet (2016/UN0157 612) 
 
z) Barn- och elevombudet, beo. Beslut – Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att 

motverka kränkande behandling vid Sven Eriksonsgymnasiet (2017/UN0019 612) 
 
å) Tullengymnasiet. Statistik – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för 

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 
2017-05-31 och 2017-06-30 (2016/UN0167 618) 

 
ä) FSG-protokoll 2017-08-09           

 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden 
under 14a) – 14ä) till handlingarna. 











 AVGIVNA SKRIVELSER 1 (1) 
 
 2017-08-22 
 
 

 
 
15) Avgivna skrivelser 

 
a) Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande – Detaljplan för Centrum, Vulkanus 15 

(2017/UN0099 214) 
 
b) Kommunstyrelsen/Stadsledningskansliet. Yttrande – Remiss angående förslag till 

föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om 
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet mm) (2017/UN0120 600) 

 
c) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens regelbundna 

tillsyn av Almåsgymnasiet D sär (2016/UN0159, 2016/UN0160  617) 
 
d) Barn- och elevombudet, beo. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid 

Sven Eriksonsgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0019 612) 
 
e) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid 

Viskastrandsgymnasiet (2017/UN0133 612) 
 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser 
under 15a) – 15e) till handlingarna. 
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