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Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden om att: 
a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov 

av utökning för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal 
samt säkerställande av långsiktig lösning för idrottshall 

b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende 
behov av utökning för undervisningslokaler. 

 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda en form/modell där varje 
skola har en buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för 
skolans maxkapacitet för att kunna anpassa verksamheten under 
antagningsprocessen. 

 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur lokalutnyttjandet på 
Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta 
elever som är antagna till utbildningar på andra närbelägna 
gymnasieskolor läsa delar av utbildningen på Almåsgymnasiet ser 
nämnden som ett bra alternativ. 
 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att 
förfina/justera resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer 
de verksamheter till del som har störst avvikelse i socioekonomiska 
förutsättningar bland sina elever.  
 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökar  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag ”samverkan med näringsliv 
och högskola” med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad 
som enskild arbetsgivare och som samarbetspartner gentemot 
näringslivet kan förstärka yrkesprogrammens status. 

 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans 
framtida erbjudande och placering med extra fokus på elevernas behov 
och effektivt lokalutnyttjande.   
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7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att följa och bevaka betänkandet 
”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola” och hålla nämnden informerad om Borås stad som 
skolhuvudman behöver förbereda sig för eventuella förändringar. 

 
8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den inte kommer 

att verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under 
innevarande mandatperiod. 
 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar den politiska 
referensgruppens uppdrag avslutat. 

 

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 29 

oktober 2019 att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny 

programstruktur för Borås gymnasieskola.  

Nämnden informerar i februari Kommunfullmäktige om fyra alternativa förslag 

för ny gymnasieskola. Efter politisk beredning görs bedömningen att ett mer 

avgränsat uppdrag behövde ges till den politiska referensgruppen.  

Vid nämndens möte 31 mars 2020 fastställs en uppdragsbeskrivning för den 

politiska referensgruppen och förvaltningen ges i  uppdrag att ta fram 

kompletterande underlag. Slutsatser från dessa redovisades vid nämndens 

planeringskonferens 16 juni 2020 och har nu resulterat i nämnda 

beslutspunkter.  

Förvaltningen har på uppdrag av referensgruppen kvalitetssäkrat 

befolkningsprognosen och konstaterat att det kommer att bli en ökning av 

gymnasieelever i Borås de kommande åren.  

Elevprognosen visar på en skillnad i behov av platser som till 2025 varierar 
mellan 300 – 560 platser. Den siffran är beroende av hur många elever som 
väljer att pendla in till Borås alternativt pendla ut från Borås samt andelen av 
elever som väljer friskolor för sin utbildning.  
 
Nämnden har de senaste åren tagit en del beslut som har påverkat tillgänglighet 

och utbud för gymnasieeleverna i Borås Stad. Satsning på en 

högskoleförberedande utbildning med inriktning mot beteende på 

Viskastrandsgymnasiet har varit lyckosam.  

Inför beslutet att inte flytta in i lokalerna i Kyllared övervägde nämnden flera 

alternativ och värderade dessa ur praktiska, ekonomiska och sociala perspektiv. 

Tillsammans med vetskapen att antalet elever på introduktionsprogrammet var 

kraftigt nedgående och  att man inte kunde hitta en hållbar lösning för att bygga 

upp en femte gymnasieskola i dessa lokaler beslutade nämnden att utlokalisera 

introduktionsprogrammet och inte flytta in i lokalerna i Kyllared.  
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I samband med beslut om att inte flytta in i lokalerna på Kyllared togs även 

beslut om ny organisation för introduktionsprogrammet som har skapat 

förutsättningar för en bättre integration för dessa elever.  

Nämnden har även försökt att skapa fler platser på naturprogrammet och 

ekonomiprogrammet genom att erbjuda dessa utbildningar på Almåsgymnasiet, 

en satsning som tyvärr inte kunnat genomföras då elevernas intresse för dessa 

utbildningar var för lågt.  

En viktig del i nämndens arbete med Framtidens gymnasieskola är att få till en 

bred politisk överenskommelse som håller över tid.  

 

Utreda möjligheter till utökning av undervisningslokaler 

 

Förvaltningens lokalbehov följer prognos för elevantal. En genomgång av 

tillgänglig statistik visar ökat antal elever under åren 2020 – 2030.  

 

 2018 2019 2025 2027 2030 

Ökning av ungdomar 

16-18 

3 790 3 827 

(+ 37) 

4447 

(+657) 

4 657 

(+867) 

4 898 

(+1108) 

Ökning av elever 0 + 31 +558 +737 +941 

 

Modellen ovan bygger på en ökning platser i friskolorna motsvarande 15%  av 

det totala elevantalet över tid, om de följer den utvecklingen behöver den egna 

antagningsorganisationen växa med mellan ca 300 – 560 platser till 2025. Att 

räkna med att friskolorna bygger ut och inte dimensionera den egna skolan för 

att kunna ta emot ökat elevantal kan skapa problem, förvaltningens 

rekommendation till politisk referensgrupp är att bygga ut för 500 platser till 

2025 och ytterligare 400 till 900 platser fram till 2030. Här behöver det finnas 

möjlighet att lägga till för att matcha elevprognosen i sin helhet.  Alltså 558 

platser till 2025 och 941 till 2030. 

En möjlighet att utöka kapacitet på Bäckängsgymnasiet avseende 

undervisningslokaler skulle vara att bygga till och / eller använda lokaler i 

närområdet. 

I samband med att fler lokaler används för Bäckängsgymnasiet och elevantalen 

ökar behöver möjligheter till utbyggnad av matsal och idrottshall undersökas. 

Förvaltningen konstaterar att matsalen är en trång sektor för 

Bäckängsgymnasiet som enligt dagens byggnorm ytmässigt räcker till ca 500 

elever. Att skolresturangen fungerar beror på att skolan har dragit ut på tiden 

för matservering från 11:00 fram till 13:40 vilket både är för tidigt och för sent 

för många elever. Trots detta finns det tillfällen med 450 elever som skall få 

plats att äta samtidigt och ett inflöde på över 120 elever / 5 minuter. 
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För idrotten klarar sig Bäckängsgymnasiet enbart tack vare möjligheten att 

utnyttja Sturehallen och den möjligheten är inte säker på sikt. De tider som 

skolan får tillgång till gör att det fungerar men ger inget utrymme för flexibilitet 

och gör att de lärare som undervisar i ett annat ämne har svårt att få bra 

scheman.   

 

Även Sven Erikssongymnasiet har idag ont om plats att utöka 

utbildningsplatser.  

 

Förslag: 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att: 

a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov 
av utökning för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal 
samt säkerställande av långsiktig lösning för idrottshall 

b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende 
behov av utökning för undervisningslokaler. 

 

 

Utredning av modell för att anpassa utbildningsplatser till slutgiltig 

antagning 

 
Bland de som söker sig till den kommunala skolan i Borås så finns det 
skillnader mellan åren i vilka utbildningar och skolor som eleverna väljer i första 
hand.  
 
Under hösten 2020 och början av våren 2021 avser förvaltningen genomföra en 
marknadsundersökning för att få bättre kunskap om vad som påverkar 
elevernas preferenser för vissa skolor/utbildningar och vad de som går på 
högstadiet idag förväntas välja.  
 
Även med djupare förståelse för elevernas val så kommer preferenser att variera 
mellan år vilket talar emot dagens modell med en relativt statisk 
antagningsorganisation. Här ser den politiska referensgruppen ett behov av att 
utöka flexibiliteten för att bättre matcha elevernas framtida önskemål.  
 
Förslag: 
 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda en form/modell där varje skola har en 
buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för skolans maxkapacitet för 
att kunna anpassa verksamheten under antagningsprocessen. 
 

Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 
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Utreda hur lokalutnyttjandet på Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. 
 
Förvaltningen har konstaterat att det råder brist på fysisk yta för att utöka 
antalet platser i befintliga lokaler.  
 

Enda skolan som har plats idag är Almåsgymnasiet där plats för 300 ytterligare 

elever finns tillgängligt. Den politiska referensgruppen anser att det är klokt och 

ansvarsfullt att använda de lokaler som finns tillgängliga innan kommunen 

binder upp sig i externa lokaler eller investerar i nya. Som exempel har det 

diskuterats möjlighet att låta elever från Sven Eriksongymnasiet respektive 

Viskastrandsgymnasiet där avstånden bedöms som överkomliga, ha viss 

undervisning förlagd på Almåsgymnasiet (vilket också förekommit tidigare). 

 

 
Förslag: 
 
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur lokalutnyttjandet på 
Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta elever som 
är antagna till utbildningar på andra närbelägna gymnasieskolor delar av 
utbildningen på Almåsgymnasiet ser nämnden som ett bra alternativ. 
 
Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 

 
 
Utreda förfining av resursfördelningsmodellen för att skapa extra 
resurser där bäst resultat uppnås. 
 
Almåsgymnasiet har idag svikande elevunderlag då intresset för de program 
som erbjuds här har varit lägre de senaste åren.  
 
ALMÅSGYMNASIET  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antalet sökande totalt 602 629 744 805 718 722 

Antalet förstahandssökande 284 304 341 367 296 274 

Antalet behöriga förstahandssökande 128 150 156 153 106 87 

Antalet antagna 193 221 211 216 170  ? 

Antalet antagna IMV (sökbara platser) 49 35 42 36 62  ? 

Totalt antagna 242 256 253 252 232  ? 

 
 
De traditionella praktiska utbildningarna som ges har på grund av lågt intresse 
även låga antagningspoäng vilket gör att organisationen behöver arbeta 
fokuserat för att få elever att bli godkända på sina kurser och klara sin 
gymnasieexamen. Detta görs idag med gott resultat, läsåret 2019/2020 tar 94% 
av Almåsgymnasiet elever examen. 
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Nämnden ser ett behov av att fördela resurser på ett sätt som underlättar för 
skolorna att arbeta extra med elever som har stora avvikelser i socioekonomisk 
bakgrund.  
 
 
Förslag: 
 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att förfina/justera 
resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer de verksamheter till del 
som har störst avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever.  
 
Uppdraget skall redovisas:  27 oktober 2020 

 
 
Utreda på vilket sätt Borås stad som enskild arbetsgivare och som 
samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka 
yrkesprogrammens status. 
 
Idag väljer en ökad andel elever bort praktiska utbildningar till bristyrken till 
förmån för högskoleförberedande program. Den politiska referensgruppen ser 
framför sig hur Borås Stad som arbetsgivare skulle kunna ta fram incitament för 
att locka gymnasieungdomar till bristyrken.  
 
Förvaltningen har ett pågående uppdrag att stärka samarbetet med näringsliv 
och högskola där nämnden anser att det är lämpligt att detta ingår.  
 
Förslag: 
 
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökar  Gymnasie och 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag ”Samverkan med näringsliv och 
högskola” med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad som enskild 
arbetsgivare och som samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka 
yrkesprogrammens status. 
 
 
Gymnasiesärskolans framtida erbjudande och placering 
 
Gymnasiesärskolans verksamhet i Berglenagymnasiet finns i dag till stor del i 
äldre och därmed slitna lokaler som dessutom hyrs in externt. Nämnden ser ett 
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behov av att integrera dessa elever i övrig verksamhet och hitta sätt att bättre 
utnyttja tillgängliga lokaler.  
 
Idag är gymnasiesärskolans program spridda på flera fysiska enheter och det 
finns flera fördelar med att samla verksamheten på ett bättre sätt. För nationella 
programmet som idag finns på Bergslenagymnasiet ses möjligheten att flytta till 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
De elever som idag går det individuella programmet är uppdelade mellan lokaler 
på Almåsgymnasiet och Hulta ängar. Möjligheten till flytt av alla elever till Hulta 
ängar ska ingå i uppdraget.  
 
Referensgruppen ser att en mer centraliserad modell för gymnasiesärskolan 
skulle kunna uppnå ökade synergieffekter i lärarlag och utbildning. Utredning 
och analys ska göras utifrån elevernas behov och effektivt användande av lärar- 
och lokalresurser. Framtidens organisation av gymnasiesärskolan behöver 
beröras i utredningen där även elevhälsa och ledningsstruktur ingår. 
 
 
 
Förslag: 
 
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans 
framtida erbjudande och placering med extra fokus på elevernas behov och 
effektivt lokalutnyttjande.   
 
Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 

 
 
Analysera betänkandet av ”Utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola” 
 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur 
utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras 
och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet 
med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är 
även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom 
gymnasieskolan. 

Betänkandet är nu ute på remiss och svar väntas den 30 november 2020 

Utredaren sammanfattar själv sin utredning på DN-debatt 7e juni 2020: 

”Jag anser att åtgärder behöver vidtas inom en rad områden för att trygga 
kompetensförsörjningen, underlätta omställning och karriärbyte för vuxna, 
förenkla etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar, samt inte minst för att 



Borås Stad 
  Sida 

8(9) 

 

 

mer effektivt använda de resurser som samhället avsätter för utbildning. För att 
åstadkomma detta föreslår jag flera principiella förändringar: 

• Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers 
efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov. I dag styr 
elevernas önskemål i hög grad vilka utbildningar som erbjuds i 
gymnasieskolan. Självklart är den enskildes drömmar en viktig drivkraft. 
Samtidigt är det inte rimligt att erbjuda ett utbud av utbildningar som 
leder till att många elever får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Jag anser också att både tillgången till och bredden av yrkesutbildning i 
komvux behöver öka. 

• Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller 
planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas 
samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. 
Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom 
gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux. 

• Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av 
planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat 
kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjlighet att söka ett 
bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna 
kommunen. 

• Fristående skolor utbildar i dag drygt en fjärdedel av eleverna i 
gymnasieskolan. Dessa skolor står därmed för en stor del av 
kompetensförsörjningen och bidrar till att trygga högskolornas 
rekryteringsbas. Jag anser att de fristående skolornas roll i 
utbildningssystemet ska stärkas och att lika villkor så långt möjligt ska 
gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. Den ökade 
statliga styrningen av utbudet som jag föreslår ska därför gälla både 
kommunala och enskilda huvudmän.” 

Förslag:  

 
7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att följa och bevaka betänkandet ”Utredningen 
om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola” och hålla 
nämnden informerad om Borås stad som skolhuvudman behöver förbereda sig 
för eventuella förändringar. 
 
 
Ny gymnasieskola i Borås Stad 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har konstaterat att det råder stor 
osäkerhet i vilken utveckling elevantalet kommer att få under perioden fram till 
2025 och att den idag prognostiserade tillväxten på ca 560 elever kan rymmas 
inom dagens lokaler med hjälp av utbyggnad och maximal användning av 
befintliga lokaler.  
 
 
Förslag: 
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8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den inte kommer att 
verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under innevarande 
mandatperiod. 
 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar den politiska 

referensgruppens uppdrag avslutat. 

 

  

               

Samverkan 

FSG 200923 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Niklas Hallberg(SD)  Anders Alftberg(SD) 

Ledamot   Ersättare 

 

 



Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 
2020-09-29 

Ärende 7 
Borås Stad 

 
 
Protokollsanteckning Ärende 7 
 
I arbetet inom referensgruppen tog alla partier som ingår i nämnden aktiv del. Det har varit ett lärorikt 
och intressant arbete tillsammans med förvaltningen som till slut gav frukt i form av en rapport över 
både nuläge och framtida tänkbara förändringar inom programstrukturen för Borås Stads 
gymnasieskolor. 
 
Till följd av budgetarbete i denna period av året anser vi dock att de beslutsförslag som tagits fram i 
ärende 7 inte återspeglar de satsningar vi ämnar göra för framtiden. 
 
Särskilt är det Punkt 8: Ny Gymnasieskola och Punkt 4: Resursfördelningsmodellen vi invänder mot. 
 
Punkt 8:  Att ny gymnasieskola inte ska verkas för inom mandatperioden kan tyckas klokt. Men ett 
sådant beslutar hämmar dessutom både vidare planering och mindre förberedelser framåt i tiden. 
Dessutom inryms även alternativa lösningar i orden ‘ny gymnasieskola’, det behöver inte betyda 
nybyggnation t ex. Vi anser därmed att punkt 8 bör strykas för att inte binda upp nämnden och 
förvaltningen. 
 
Punkt 4: Resursfördelningsmodellen är kritiserad av oss från SD av flera anledningar. Vi anser att den 
fördelar resurser enligt ett härkomst-fokus vi inte kan anse vara modernt och framåtskridande. Vi 
förespråkar att resurser ska fördelas enligt ett absolut behov. Det finns ingen anledning att fördela 
resurser utifrån var en elev kommer från, bor eller var skolan är belägen. Det blir helt enkelt en 
missvisande fördelning när elever med svårigheter lika väl finns på alla skolor. 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Niklas Hallberg Anders Alftberg 
Ledamot Ersättare 
 



TILLÄGGSFÖRSLAG    2020-09-29 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Tilläggsförslag till ärende Yttrande över remiss Cykelstrategi 
 
 
Kristdemokraterna och Moderaterna står bakom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
förslag till tillstyrkande av remissen cykelstrategi men önskar tillägga nedan synpunkt till yttrandet 
över remissen.  
 
”Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på bekostnad av gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram 
på ett enkelt, bekvämt och tryggt sätt.” 
 
 
 
 
 
 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
    
    
 
 


	Bilaga 1 till protokoll 200929
	Bilaga 2 till protokoll 200929
	Bilaga 3 till protokoll 200929

