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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-05-08

1. Yttrande med anledning av överklagan

2. Yttrande enligt 11 a § passlagen (1978:302)

3. Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

4. Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5. Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

6. Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

7. Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

8. Hemlig vistelseort enligt 14 § punkt 2 lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU)

9. Remiss gällande Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:887)
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-05-08

2019VFN149

10. Remiss gällande Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 2019:909)
2019VFN150

11. Remiss gällande  Lärande i Sverige AB:s ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 5.1 SI-2019:821)
2019VFN151

12. Remiss gällande Vindseglet AB:s ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av gymnasieskola i Göteborgs kommun 
(dnr SI-2019:822)
2019VFN152

13. Remiss gällande Fridaskolorna AB:s ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
2019VFN153

14. Remiss gällande Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 32-2018:11950)
2019VFN154

15. Remiss gällande Thoren Innovation School AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående  gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 2019:893)
2019VFN155

16. Remiss gällande Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående  gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:922 )
2019VFN163

17. Remiss gällande Klaragymnasium AB:s ansökan om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola 
i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:965 )
2019VFN168
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-05-08

18. Remiss gällande Klaragymnasium AB:s ansökan 2 om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:984 )
2019VFN169

19. Statsbidrag som avser habiliteringsersättning
2019VFN217

20. Rekommendation till kommunernas om gemensamfinansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter
2019VFN247

21. Verksamhetsuppföljning hemtjänst 2018
2019VFN246

22. Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
2018VFN12

23. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2019/2020
2019VFN161

24. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019VFN209

25. Delgivningar 2019
2019VFN125

26. Upphörande av skolplikt
2019VFN219

27. Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019
2019VFN242

28. Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande 
behandling 2019
2018VFN37

29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2019
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-05-08

2018VFN36

30. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2019
2019VFN47

31. Anmälan av ordförandebeslut 2019
2019VFN48

Page 5 of 216



Remiss gällande Ljud & Bildskolan LBS AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för 

nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Göteborgs kommun (dnr SI 2019:887)

9

2019VFN149
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-05 2019VFN149  600

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avser en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet Lindholmen i Göteborgs stad med totalt 144 
elever inom teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling samt 
information- och medieteknik samt det estetiska programmet med inriktningarna bild och 
formgivning och estetik och media. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Som framgår av ovanstående finns det en överkapacitet vad gäller antal gymnasieplatser i 
Göteborgsregionen, detta gäller speciellt estetiska programmet. Inom GR-finns ett stort 
utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram för elever med intresse 
för bild och formgivning och estetik och media, och de flesta elever får sina 
förstahandsval uppfyllda. För gymnasieverksamheten i Härryda kommun skulle utökning 
av utbildningsplatser i Göteborgs stad kunna medföra påtagligt negativa konsekvenser i 
form av kostnadsökningar och ett minskat programutbud inom det estetiska programmet 
på inriktningen bild och formgivning samt estetik och media. Estetiska programmet har 
undervisningslokaler som är utformade specifikt för estetiska ämnen och kan därför inte 
användas till annan skolverksamhet utan ombyggnation. För gymnasieverksamheten i 
Härryda kommun skulle utökning av utbildningsplatser på det estetiska programmet 
därför kunna medföra negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Ljud & Bildskolan LBS AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB (Dnr 
2019:887)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om en 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet Lindholmen i 
Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN149 600
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Yttrande över ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB 
(dnr 2019:877)

Bakgrund 
Ljud & Bildskolan LBS AB har ansökt om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser nyetableringen att 
omfatta 144 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:  

 Estetiska programmet 
o Bild och formgivning 
o Estetik och media 

 Teknikprogrammet med inriktning 
o Design och produktutveckling 
o Information- och medieteknik 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
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o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
 
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 
(behöriga till 
1:a handsval) 

Antal  
platser 

Estetiska programmet ES –
 Bild och formgivning 53% 8 15

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 73% 11 15

Teknikprogrammet 92% 57 62
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Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal 

sökande 
(behöriga till 

1:a 
handsval) 

Antal platser 

Estetiska programmet * 79% 640 812
Teknikprogrammet 89% 1207 1360
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 
*GR-statistiken visar enbart det estetiska programmet som helhet, ej per inriktning
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren. 
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs det totalt en klass per 
inriktning i årskurs 1 på det estetiska programmet och tre klasser i årskurs 1 
på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever 
teknikprogrammet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla. Dessutom visar 
statistiken att det finns en viss överkapacitet vad gäller antal 
gymnasieplatser på estetiska programmet med inriktning bild och 
formgivning samt estetik och media i Göteborgsregionen. En överetablering 
av gymnasieskolor och program kan leda till nedläggningar av program och 
skolor inom hela Göteborgsregionen vilket kan få konsekvenser för 
gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda kommun. 
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Härryda kommuns bedömning 
Som framgår av ovanstående finns det en överkapacitet vad gäller antal 
gymnasieplatser i Göteborgsregionen, detta gäller särskilt det estetiska 
programmet. Inom GR-finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det 
gäller gymnasieprogram för elever med intresse för bild och formgivning 
och estetik och media, och de flesta elever får sina förstahandsval 
uppfyllda. För Hulebäcksgymnasiet skulle utökning av utbildningsplatser i 
Göteborgs stad kunna medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat programutbud inom det estetiska 
programmet på inriktningen bild och formgivning samt estetik och 
media. Estetiska programmet har undervisningslokaler som är utformade 
specifikt för estetiska ämnen och kan därför inte användas till annan 
skolverksamhet utan ombyggnation.  För gymnasieverksamheten i Härryda 
kommun skulle utökning av utbildningsplatser på det estetiska programmet 
därför kunna medföra negativa ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Remiss 

Berörda kommuner 

 

2019-02-18 

1 (2) 

Dnr 5.1-SI 2019:887 

 

 

   

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet Lindholmen i 

Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 

2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det 

framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. 

Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 

medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-

2024). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

3. Det nationella estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning samt 

estetik och media och teknikprogrammet med inriktningarna design och 

produktutveckling samt informations- och medieteknik  

4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 

inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 

2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.  
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Skolinspektionen Remiss 

2 (2) 

 

  

 

 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress: 

tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:887 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

Feven Mehari 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB 

 

 

Kopia till 

Ljud & Bildskolan LBS AB 
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Remiss gällande Nordens Teknikerinstitut 
AB:s ansökan om godkännande som 

huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 

2019:909)

10

2019VFN150
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-05 2019VFN150  600

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB avser en nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborgs stad med totalt 513 elever 
inom el- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik, 
estetiska programmet med inriktningarna estetik och media samt musik och 
teknikprogrammet med inriktning information- och medieteknik. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en mindre utökning av utbildningsplatser inom el- och energiprogrammet i Göteborgs 
stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. När det gäller 
teknikprogrammet görs bedömningen att en utökning av gymnasieplatser inom regionen 
kan minska möjligheterna att framöver erbjuda samtliga inriktningar som i dagsläget 
erbjuds på Hulebäcksgymnasiet. Vidare görs bedömningen att ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom det estetiska programmet i GR kan medföra konsekvenser i form 
av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program, inriktningar eller profiler inom 
den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun.  

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Nordens Teknikerinstitut AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (Dnr 
2019:909)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om en 
utökning av en befintlig gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborgs 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN150 600
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Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB 
(dnr 2019:909)

Bakgrund 
Nordens Teknikerinstitut AB har ansökt om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser nyetableringen att 
omfatta 513 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:  

 El – och energiprogrammet 
o Dator och kommunikationsteknik 

 Estetiska programmet 
o Estetik och media 
o Musik 

 Teknikprogrammet med inriktning 
o Information- och medieteknik 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 
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 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
 
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

El- och Energiprogrammet 93% 28 30
Estetiska programmet – 
Estetik och media 73% 11 15

Estetiska programmet -
Musik 77% 23 30

Teknikprogrammet 92% 57 62
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Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal platser 

El- och Energiprogrammet 54% 262 489
Estetiska programmet – 
Estetik och media* 79% 640 812
Teknikprogrammet 89% 1207 1360
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 
*GR-statistiken visar enbart det estetiska programmet som helhet, ej per inriktning
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.   
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs en klass i årskurs 1 på 
el- och energiprogrammet, totalt en klass per inriktning i årskurs 1 på det 
estetiska programmet och tre klasser i årskurs 1 på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på el- och 
energiprogrammet samt teknikprogrammet i dagsläget sina förstahandsval 
uppfylla. Dessutom visar statistiken att det finns en viss överkapacitet vad 
gäller antal gymnasieplatser på estetiska programmet med inriktning estetik 
och media i Göteborgsregionen. När det gäller musikinriktningen har skolor 
i regionen under flera år haft svårigheter att fylla utbildningsplatserna och 
inför hösten 2019 kommer inte alla aviserade utbildningar inom estetiska 
programmet med musikinriktning att starta. En överetablering av 
gymnasieskolor och program kan leda till nedläggningar av program och 
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skolor inom hela Göteborgsregionen vilket kan få konsekvenser för 
gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom el- 
och energiprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka 
Hulebäcksgymnasiets organisation. När det gäller teknikprogrammet görs 
bedömningen att en utökning av gymnasieplatser inom regionen kan minska 
möjligheterna att framöver erbjuda samtliga inriktningar som i dagsläget 
erbjuds på Hulebäcksgymnasiet. Vidare görs bedömningen att ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom det estetiska programmet i GR 
kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar 
och ett minskat utbud av program, inriktningar eller profiler inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun.  
 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 

för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Johanneberg i 

Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 

2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det 

framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. 

Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 

medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-

2024). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

3. Det nationella el- och energiprogrammet med inriktningen dator och 

kommunikationsteknik, estetiska programmet med inriktningarna estetik och media 

samt musik och teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik  

4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 

inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 

2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.  
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Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress: 

tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:909 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

Feven Mehari 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB 

 

 

Kopia till 

Nordens Teknikerinstitut AB 

  

 

Page 23 of 216



Remiss gällande  Lärande i Sverige AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för 

en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 5.1 

SI-2019:821)

11

2019VFN151
   

Page 24 of 216



Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-05 2019VFN151  600

Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Lärande i Sverige AB avser en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Göteborgs stad med totalt 30 elever inom fordon- och 
transportprogrammet med inriktning personbil. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. De flesta elever som 
väjer fordons- och transportprogrammet får i dagsläget sina förstahandsval uppfylla. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom fordons- och 
transportprogrammet i GR kan medföra negativa ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Lärande i Sverige AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin
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Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB (Dnr 2019:821)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning 
av en befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2020/2021
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Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB (dnr 
2019:821)

Bakgrund 
Realgymnasiet AB har ansökt om godkännande som huvudman för utökning 
av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2020/2021. Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 30 elever vid fullt 
utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande 
program med inriktningar/fördjupningar:  

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun  
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 
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 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
 
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande 
(behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Fordon- och 
transportprogrammet 63% 10 16

 
  
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande 
(behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal pla
tser  

Fordon- och 
transportprogrammet 52% 178 341

Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 
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Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
  
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 16 elever i årskurs 1 på 
fordons- och transportprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik överstiger antalet platser på 
fordonsprogrammet i regionen antalet behöriga sökande i första hand. Det 
betyder att behöriga elever som söker till fordons- och 
transportprogrammet i dagsläget får sina förstahandsval uppfylla. Därtill 
finns ett antal sökande som ännu inte är behöriga och som kan nå behörighet 
inför läsårsstart. 

En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser 
inom fordons- och transportprogrammet i GR kan medföra påtagligt 
negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
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SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Härryda kommun 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet i Göteborg i Göteborgs 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.  

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 

2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det 

framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. 

Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 

medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-

2024). 
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2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

3. Det nationella fordons- och transportprogrammet med inriktningen personbil  

4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 

inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 

2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.  

 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress: 

tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:821 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer.  

  

På Skolinspektionens vägnar 

 

Matilda Pedersen 

Utredare 

 

  

 

 

 

Bilaga 

Ansökan från Lärande i Sverige AB 

 

 

Kopia till 

Lärande i Sverige AB 
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av gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-04 2019VFN152  600

Yttrande över ansökan från Vindseglet AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inom Göteborgsregionen inför läsåret 
2020/2021. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Vindseglet AB avser en nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Göteborgs stad med totalt 612 elever inom ekonomiprogrammet med inriktningarna 
ekonomi och juridik, naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap, 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och 
samhällsvetenskap och teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en mindre utökning av utbildningsplatser inom ekonomi-, samhällsvetenskapliga- 
samt tekniska programmet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka 
Hulebäcksgymnasiets organisation. När det gäller naturvetenskapliga programmet görs 
bedömningen att en utökning av gymnasieplatser inom regionen kan minska 
möjligheterna att framöver erbjuda samtliga inriktningar som i dagsläget erbjuds på 
Hulebäcksgymnasiet.  

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Vindseglet AB från sektorn för utbildning och 
kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Page 34 of 216



Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Vindseglet AB (Dnr 2019:822)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Vindseglet AB om en utökning av en 
befintlig gymnasieskola vid Vindseglet AB i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2020/2021
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Yttrande över ansökan från Vindseglet AB (dnr 2019:822)

Vindseglet AB har ansökt om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2020/2021. Enligt 
ansökan avser den nya gymnasieskolan att omfatta 612 elever vid fullt 
utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande 
program med inriktningar/fördjupningar:  

 Ekonomiprogrammet med inriktning 
o Ekonomi 
o Juridik 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Beteendevetenskap 
o Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Teknikvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
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o Teater 
 El- och energiprogrammet 

o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Ekonomiprogrammet 83% 103 124
Naturvetenskapligt program  80% 107 133
Samhällsvetenskapligt 
program 70% 87 124

Teknikprogrammet 92% 57 62
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Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande 
(behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal platser  

Ekonomiprogrammet 95% 1873 1976
Naturvetenskapligt 
program  93% 1728 1861

Samhällsvetenskapligt 
program 89% 1920 2166

Teknikprogrammet 89% 1207 1360
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra per 2019-04-08 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs minst tre klasser i 
årskurs 1 på ekonomiprogrammet, fyra klasser i årskurs 1 på 
naturvetenskapliga- samt samhällsvetenskapliga programmet samt tre 
klasser i årskurs 1 på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
ekonomi-, samhällsvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet i 
dagsläget sina förstahandsval uppfylla. Dessutom visar statistiken att 
det finns en viss överkapacitet vad gäller antal gymnasieplatser 
på naturvetenskapliga programmet då flertalet skolor fått godkännande att 
starta upp sin verksamhet under höstterminen 2019.  
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En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom 
ekonomiprogrammet och det samhällsvetenskapliga programmet i 
Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets 
organisation. När det gäller det naturvetenskapliga programmet och 
tekniska programmet görs bedömningen att en utökning av gymnasieplatser 
inom regionen kan minska möjligheterna att framöver erbjuda samtliga 
inriktningar som i dagsläget erbjuds på Hulebäcksgymnasiet.  
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från: kommunen 

Till: Utbildning 
Ärende: VB: Remiss SI-2019:822 Ansökan från Vindseglet AB 
Datum: den 20 februari 2019 09:13:19 

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 20 februari 2019 09:04 
Till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@ale.se; 
kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kommunen; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se; lerums.kommun@lerum.se; 
kommunen@lillaedet.se; stad@molndal.se; partille.kommun@partille.se; kommun@stenungsund.se; 
kommun@tjorn.se; kommun@ockero.se 
Kopia: Johan Fredriksson 
Ämne: Remiss SI-2019:822 Ansökan från Vindseglet AB 

 
Remiss från Skolinspektionen 
Vindseglet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Nya gymnasiet Göteborg i Göteborgs 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners 
yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av 
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Skolinspektionen ska, om möjligt, 
fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför 
Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.  
 
Kommunens yttrande 
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör 
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 

uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka 
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal 
med. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 
 
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019- 

2024). 
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 
som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 
3. Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap, teknikprogrammet med 
inriktningen teknikvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 
4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 
(se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 
5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 
samt om möjligt läsåret 2020/2021. 
 
Remissvar 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress: 
tillstand@skolinspektionen.se. 
Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:822 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar 
hos 
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt 
med aktuell ansökans diarienummer. 
 
På Skolinspektionens vägnar 
Susanna Lindström 
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Utredare 
_____________________________________________________________________________________________________
_________ 

Susanna Lindström 
Utredare 
Enheten för tillståndsprövning 

Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 084 07 
E-post: Susanna.lindstrom@skolinspektionen.se 

Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Sveavägen 159 
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 

www.skolinspektionen.se 
_________________________________________ 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-04 2019VFN153  600

Yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Fridaskolorna AB har ansökt om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola i Härryda kommun från och med läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser 
den nya gymnasieskolan att omfatta 336 elever vid fullt utbyggd verksamhet inom 
ekonomiprogrammet med inriktningarna juridik och ekonomi, 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och 
samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och 
samhällsvetenskap, teknikprogrammet med inriktningarna samhällsbyggnad och 
miljö samt teknikvetenskap. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå vid start av sökandens planerade utbildning. 

I budget för 2019 ges ett uppdrag till förvaltningen att arbeta för att det etableras ett nytt 
gymnasium med fristående huvudman i Härryda kommun. En etablering av Fridaskolorna 
AB i Mölnlycke ligger i linje med denna intention.  En tillkommande gymnasieskola 
inom kommunen skulle öka valfriheten för elever som vill läsa på ett gymnasium i 
Härryda kommun. 

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna av en sådan etablering finns en risk att 
utökning av gymnasieplatser på breda högskoleförberedande program inom Härryda 
kommun medför ekonomiska konsekvenser för den kommunala gymnasieverksamheten. 
Dessa konsekvenser kan bli kostnadsökningar för gymnasieverksamheten som helhet och 
ett minskat programutbud på Hulebäcksgymnasiet. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Fridaskolorna AB från sektorn för utbildning 
och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB (Dnr 2019:977)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Fridaskolorna AB om nyetablering av 
gymnasieskola vid Fridaskolorna AB i Mölnlycke fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB (dnr 
2019:977)

Bakgrund 
Fridaskolorna AB har ansökt om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola i Härryda kommun från och med läsåret 2020/2021. Enligt 
ansökan avser den nya gymnasieskolan att omfatta 336 elever vid fullt 
utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande 
program med inriktningar/fördjupningar:  

 Ekonomiprogrammet med inriktning 
o Juridik 
o Ekonomi 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Naturvetenskap 
o Naturvetenskap och samhälle 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Beteendevetenskap 
o Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet med inriktning 
o Samhällsbyggnad och miljö 
o Teknikvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
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o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 485 elever. I preliminärantagningen 2019 skedde en viss minskning 
av antalet förstahandssökande till programmen på Hulebäcksgymnasiet. 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns 
samverkansavtal med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för 
de aktuella programmen i hela regionen.   

Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Ekonomiprogrammet      83 % 103 124 
Naturvetenskapliga programmet      80 % 107 133 
Samhällsprogrammet  70 %  87     124 
Teknikprogrammet   92 %  57     62 
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  Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal 
platser 

Ekonomiprogrammet     95% 1873 1976
Naturvetenskapliga 
programmet     93% 1728 1861 

Samhällsprogrammet 89% 1920     2166
Teknikprogrammet 89% 1207     1360
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra per 2019-04-08 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

* Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs minst tre klasser i 
årskurs 1 på ekonomiprogrammet, fyra klasser i årskurs 1 på 
naturvetenskapliga- samt samhällsvetenskapliga programmet samt tre 
klasser i årskurs 1 på teknikprogrammet. 

Ytterligare utökning av platser inom Härryda kommun skulle kunna 
innebära att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel 
fyllda utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. 
Detta skulle även innebära högre interkommunala kostnader för 
Härrydaelever som studerar i andra kommuner.  
 
Om elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt 
att erbjuda nuvarande antal programinriktningar och profiler. På det 
naturvetenskapliga programmet och på teknikprogrammet finns idag 
lokalytor och material anpassade för programmen vilka vid färre antal 
elever kommer att vara svåra att använda till annan skolverksamhet. En 
minskning av antalet klasser på de program som påverkas av etableringen 
skulle även medföra ett omställningsarbete och eventuell övertalighet av 
personal på Hulebäcksgymnasiet. 
 
Under föregående läsår och inför hösten 2019 har konkurrensen ökat med 
nyetablerade gymnasieskolor som erbjuder breda högskoleförberedande 
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program i likhet med Hulebäcksgymnasiet t.ex. naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet. Enligt den preliminära antagningsstatistiken får en hög 
andel elever i regionen i dagsläget sina förstahandsval uppfyllda på 
ekonomi-, naturvetenskaps-samhällsvetenskaps-, och teknikprogrammet. En 
överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till nedläggningar 
av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket kan få 
konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att utökning av utbildningsplatser i 
Göteborgsregionen, och synnerhet en utökning inom Härryda kommun, 
skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för den del av 
gymnasieverksamheten som anordnas av det allmänna. Konsekvenserna 
handlar om förväntade kostnadsökningar, omställningsarbete och ett 
minskat programutbud på Hulebäcksgymnasiet. 

 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss SI-2019:977 Ansökan från Fridaskolorna AB
den 20 februari 2019 09:48:51

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 20 februari 2019 09:21
Till: kommunen; kommunen@bollebygd.se
Kopia: tomas.borgvall@fridaskolan.se
Ämne: Remiss SI-2019:977 Ansökan från Fridaskolorna AB

Remiss från Skolinspektionen
Fridaskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Fridagymnasiet i Mölnlycke i Härryda 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör 
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka 
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal 
med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
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Remiss från Skolinspektionen

Fridaskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Fridagymnasiet i Mölnlycke i Härryda kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-2024).

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

3. Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna juridik samt ekonomi, naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och teknikprogrammet med inriktningarna samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap 

4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021. 



Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:977 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. 

	

På Skolinspektionens vägnar

		

Susanna Lindström
Utredare
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Härryda kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Fridaskolorna AB


Organisationsnummer/personnummer
556451‐5988


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Fridagymnasiet i Mölnlycke


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Fridaskolorna AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556451‐5988


Utdelningsadress Box 225


Postnummer 462 23


Ort Vänersborg


 
 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
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föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 


Kontaktperson Tomas Borgvall


E‐postadress tomas.borgvall@fridaskolan.se


Telefon arbetet 0521‐260400


Mobil 0704508568


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Utbildningschef


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Juridik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42







Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap och samhälle


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Samhällsvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Samhällsbyggnad och miljö         


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Teknikvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 0 0 14


Läsår 2 14 14 0 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


112 112 112 336


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 


   
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om







huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 


Metod och resultat av elevprognosen redovisas i bifogad fil. 


Lägg till bilaga


 
 


 


3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Fridagymnasiet är beläget i samma fastighet som Fridaskolans grundskola i Mölnlycke, Härryda vilket 
möjliggör samordningsvinster avseende t.ex. lokalunderhåll, matproduktion, specialkompetenser och 
specialsalar. Intäkterna är beräknade efter det aktuella elevantalet och 2019 års elevbidrag för respektive 
program från Härryda och Mölndals kommun enligt punkt 3.3.                                           
Skolledningsresurser är planerade till 1 heltidstjänst. I beräkning av kostnaderna för lärare har vi använt en 
genomsnittlig lön om 35 tkr/mån + 45% i sociala avgifter och pensionsavsättningar m.m. En 60% tjänst för 
skoladministratör planeras. I posten övrig personal ingår vaktmästare och lokalvårdare på 
tjänstgöringsnivåerna 125%, 200% respektive 200% för de tre åren. Rekryteringskostnaderna är en mindre 
kostnad då majoriteten av rekryteringen görs av personal inom den befintliga organisationen samt av 
skolledning som tillsätts under sen vår. Rekryteringskostnaderna som vi har tagit upp avser främst kostnader 
för platsannonser och diverse omkostnader. Fortbildningskostnaden är beräknad till ca 10 tkr/anställd. 
Lokalkostnaden består av, förutom hyra och drift, även av kostnader för ombyggnationer och 
lokalanpassningar. Första året hyrs delar av lokalytorna och från och med andra året tas alla ytor i anspråk. I 
kostnaden för specialsalar ingår idrottshall som också delas med Fridaskolans grundskola. Merparten av 
litteraturen och utrustningen köps in inför skolstart och kostnaderna är beräknade till 5 tkr/elev varav hälften 
avser köp av litteratur och andra hälften kostnader för utrustning m.m. Inför starten satsas 200 tkr i 
marknadsföring av den nya skolan samt 100 tkr under det första läsåret. Över tid bedömer vi att kostnaden 
för information och marknadsföring ligger på 200 tkr/år. I posten elevhälsa ingår specialpedagog, kurator, 
skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. Vid fullt utbyggd skola beräknas dessa kompetenser motsvara en 
heltidstjänst. I kostnaderna för måltider ingår kostnader för råvaror såväl som för personal. Eleverna kommer 
att äta i grundskolans matsal. Försäkringskostnaden är beräknad enligt aktuella och kända kostnader som 
motsvarar 35 kr/elev. Studie‐ och yrkesvägledning är beräknad i enlighet med Göteborg Stads elevbidrag för 
studie‐ och yrkesvägledningstjänster i grundskolan som motsvarar 700 kr/elev. Övriga kostnader 1000 
kr/elev för central administration m.m. Avskrivningar för möbler är beräknade till 15 tkr/elev i tio år. Eleverna 
och personalen på Fridagymnasiet tillhandahålles var sitt digitalt verktyg för ett värde om ca 10 tkr/st. Dessa 
datorer leasas över tre år. Kostnaden för datorerna inkl omkostnader beräknas till 3,3 tkr/år/enhet. 


 
 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Fridaskolorna AB är ett helägt dotterbolag till Frida Utbildning AB och lämnar egen årsredovisning. 
Fridaskolorna står för den absoluta majoriteten av koncernens verksamhet. Se bifogad årsredovisning under 
punkt 3.4. 


Lägg till bilaga


 







3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 


 Vi har inhämtat nedanstående uppgifter som avser 2019 års elevbidrag från respektive kommun. Uppgifterna 
har lämnats av tjänstemän på utbildningsförvaltningarna. I intäktsberäkningen i budgeten har vi bedömt att 18 
elever kommer från Härryda kommun och 10 elever från Mölndals kommun då Fridagymnasiet är lokaliserad 
mellan dessa kommuner.                                                                                                                                                                                      
Härryda Kommun                                                                                                                               
Ekonomiprogrammet                       69 254 kr
Naturvetenskapsprogrammet        77 420 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet  78 040 kr
Teknikprogrammet                           80 146 kr


Mölndals Kommun
Ekonomiprogrammet                      79 300 kr                                                                                                                         
Naturvetenskapsprogrammet        82 600 kr                    
Samhällsvetenskapsprogrammet  80 500 kr 
Teknikprogrammet                          95 600 kr


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.


Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Finansiering av resultatmässigt underskott: Förlusten som uppstår under det första verksamhetsåret 
finansieras med egna medel. Frida Utbildning‐koncernen har i genomsnitt under de senaste fem åren haft en 
lönsamhet på ca 2,4 mkr efter finansiella poster vilket tyder på att verksamheten har goda förutsättningar att 
hantera en ökad kostnadsmassa under ett enskilt år. Fridaskolorna AB har ett eget kapital om drygt 7 mkr 
vilket borgar för en god motståndskraft.                                                                                                       
 Finansiering av likviditetsmässigt underskott: Likviditetsmässigt finns 61 mkr i omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder om 54 mkr. Av de kortfristiga skulderna  är ca 22 mkr är kopplade till semesterlöneskuld 
och fungerar som en likviditetsreserv som inte kommer tas i anspråk så länge verksamheten pågår, se not 19 i 
årsredovisningen. 


Lägg till bilaga


 


3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


Lägg till bilaga







 


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


Vi bedömer att vi behöver rekrytera en rektor fr.o.m. april 2020 samt en administratör från maj 2020 
motsvarande utbetalningar om totalt 285 tkr. Möbler och utrustning levereras och betalas före 2020‐06‐30. 
Digitala verktyg till elever och personal leasas och betalas månadsvis under 36 månader. Två datorer köps in 
kontant före skolstart. Investeringar kopplade till lokalerna finansieras av fastighetsägaren och ingår i hyran. 
Marknadsföring av den nya gymnasieskolan genomförs under våren ‐20. I posten övriga utbetalningar ingår 
planeringskostnader.  


 


3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1


Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort


Likviditetsbudget läsår 1    


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


8867000 8867000


Lån 0 Lån 0 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0 Aktieägartillskott/
ägartillskott


0 0


Finansiering med egna medel 2829000 Finansiering med egna medel 293000 3122000


Annan finansiering Annan finansiering 0 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0 0


Summa inbetalningar 2829000 Summa inbetalningar 9160000 11989000


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning 225000     Skolledning 900000 1125000


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 3900000 3900000


        Övrig personal 550000 550000


    Administration 60000     Administration 300000 360000


    Rekrytering 20000     Rekrytering 20000 40000


          Fortbildning 100000 100000


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra 0     Lokalhyra 1650000 1650000


    Speciallokaler 0     Speciallokaler 200000 200000


    Möbler 1680000     Möbler 0 1680000


    Kontorsutrustning 0     Kontorsutrustning 50000 50000


    Telefon, kopiator mm 20000     Telefon, kopiator mm 45000 65000


Läromedel   Läromedel    


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


500000     Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


60000 560000


    Datorer 24000     Datorer 400000 424000


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering 200000     Info och annonsering 100000 300000







        Elevhälsa 150000 150000


        Skolmåltider 650000 650000


    Försäkringar 0     Försäkringar 5000 5000


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


80000 80000


        APL‐handledning 0 0


    Övriga utbetalningar 100000     Övriga utbetalningar 0 100000


Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor 0     Räntor 0 0


    Amorteringar 0     Amorteringar 0 0


Summa utbetalningar 2829000 Summa utbetalningar 9160000 11989000


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag gymnasieskola 8867000 17735000 26600000


Övriga intäkter


Summa intäkter 8867000 17735000 26600000


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning 1125000 900000 900000


    Lärare gymnasieskola 3900000 7800000 13200000


    Övrig personal 550000 870000 870000


    Administration 400000 300000 300000


    Rekrytering 20000 20000 20000


    Fortbildning 100000 200000 300000


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad 1650000 3500000 3500000


    Kostnader för speciallokaler 200000 200000 200000


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 50000 75000 100000


Läromedel      


    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)


560000 1120000 1680000


Övrigt      


    Info och annonsering 300000 200000 200000


    Elevhälsa 150000 350000 600000


    Skolmåltider 650000 1070000 1400000


    Försäkringar 5000 10000 15000


    Studie‐ och yrkesvägledning 80000 160000 240000


    APL‐handledning 0 0 0


    Övriga kostnader 112000 224000 336000


Finansiella poster      


    Räntor 0 0 0


Avskrivningar      


    Möbler 108000 216000 424000


    Datorer 400000 800000 1200000


    Telefon, kopiator mm 50000 75000 100000


Summa kostnader 10410000 18090000 25585000


Vinst/förlust ‐1543000 ‐355000 1015000







 
 
 
 


 


3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


 
 


 


4. Lokaler
 
 


4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med


utbildningen ska kunna uppfyllas.


Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.


Skolenheten kommer att vara placerad i fastigheten Härryda Kullbäckstorp 2:268.


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 


Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
Fridagymnasiet erbjuder möjlighet till undervisning i en idrottshall väl anpassad för undervisning i Idrott och 
hälsa. En ny idrottshall byggs i anslutning till skolenheten. (Se bifogade ritningar av Idrottshall.)  Lokalen 
erbjuder de möjligheter som regleras enligt skollagens 2 kap 35 §: Lokaler och utrustning och tillgång till 
skolbibliotek
35 §   För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen 
ska kunna uppfyllas.


Se bifogad bilaga för Idrottshall.


Naturvetenskapliga ämnen
Fridagymnasiet erbjuder undervisning i de naturvetenskapliga ämnena enligt de krav som kan ställas enligt 
de styrdokument som är gällande. Lokalerna utrustas med dragskåp, nödduschar, kemikaliehantering m.m. 
enligt skollagens 2 kap 35 §. Se bifogad ritning över lokaler för Fridagymnasiet.


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 


4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.


Fridaskolorna AB
Plan gällande skolbibliotek 


Med skolbibliotek avses en gemensam och ordnad resurs av böcker, medier och information som ställts till 
elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift 
att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i 
en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen.







Syfte
Planen visar på kopplingen mellan skolbibliotek och styrdokument. Skolbiblioteket ska bidra till elevernas 
kunskapsutveckling. Samverkan mellan skolbibliotek, pedagoger och skolledning är en förutsättning för en 
väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. Vi vill arbeta för att alla elever på Fridaskolorna ska få tillgång till 
och erfarenhet av en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. 


Mål
Skolbiblioteket skall utformas så att:
• Eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 
och utveckla kunskaper med hjälp av till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Lgy 2011 2.6 
Rektorns ansvar)              
•     Utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges 
handledning och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 
lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. skolbibliotek och digitala verktyg,
• Elever skall ges möjligheter att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande (Lgr 11 2.2 Kunskaper). Elever och lärare ska få handledning och 
undervisning om sociala medier. Elever ska få handledning i de vanligaste datorprogrammen. Elevhälsans 
personal ska inspirera till användning av digitala lärresurser som kan användas som stöd för lärandet. Dessa 
kan vara i form av text, bild, film, ljud, animation, webbplats, appar m.m.


• Samarbete med de olika kommunernas bibliotek alternativt skolbibliotekscentraler för att komplettera 
och utöka barnens och elevernas möjligheter till läsning. 


Ansvarsfördelning
Huvudmannen är ytterst ansvarig för att eleverna har tillgång till skolbibliotekstjänster. Rektorer ansvarar för 
biblioteksverksamheten på respektive skola. Ansvarig personal för skolbiblioteket utses på varje enhet. 
Ansvarig personal för skolbiblioteket skall ha ett nära samarbete med arbetslag/personal/elever och skall 
medverka i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i sin helhet, utifrån 
sina specifika kompetenser. 


Vi kompletterar vårt befintliga bibliotek med de resurser som idag finns i det befintliga biblioteket på den 
intilliggande grundskolan. Kompletteringen kommer att bestå av inköp av för åldersgruppen lämplig 
litteratur och ändamålsenliga digitala resurser.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som


genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


8 6.5 14 13 23 22 23 22
 
Antal elever per lärare, läsår 1 17
Antal elever per lärare, läsår 2 17
Antal elever per lärare, läsår 3 15
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarresurserna kommer att organiseras för att skapa förutsättningar för arbetet mot Fridaskolorna AB:s 
vision "Att utbilda tågluffare", att följa Fridaskolans riktlinjer (se bifogat material om Fridaskolans riktlinjer) 
och att följa de styrdokument som är relevanta för utbildningen i de avsedda gymnasieprogrammen. 
Lärarna organiseras i årkursvisa arbetslag för att skapa förutsättningar för arbetet med respektive 







gymnasieprograms programmål och enligt den nya skrivelsen i skollagens 15 kap 19 a §  /Träder i kraft 
I:2019‐07‐01/ "Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation 
med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att 
eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal."
Lag (2018:749).


 
 


5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


I posten övrig personal i budgeten ingår vaktmästare och lokalvårdare med deltidsanställning. I posten 
elevhälsa ingår kostnader för specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare med 
deltidsanställning. Anledningen till deltidsanställningar är att vi delar på resurserna med andra Fridaskolor.   
I posten administration ingår en heltidstjänst på Fridagymnasiet för en skoladministratör. 


 
 


 


6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.


Fridagymnasiet följer skollagens 15 kap 25‐28 §.


På Fridagymnasiet kommer eleverna ha tillgång till elevhälsa bestående av skolsköterska, skolläkare, 
skolkurator, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagoger. Personalen kommer att vara anställd av 
Fridaskolan. Resurserna för skolläkare, skolkurator och skolpsykolog delas på mer än en Fridaskola.


Ett gott socialt klimat är grundförutsättningen för elevernas välbefinnande i skolan, både psykiskt och fysiskt. 
Skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både hälsa och lärande. Elevhälsans roll ska främst 
vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Det innebär bland annat att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Alla som kommer att arbeta på Fridagymnasiet har som ansvar att bidra till en god 
miljö för lärande. Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma generella faktorer vilket gör det extra 
viktigt att den specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och den medicinska delen av elevhälsan 
samverkar för elevernas bästa avseende utveckling och lärande. I linje med gällande lagar och regler kommer 
samtliga medarbetar som ingår i elevhälsan ha uppdraget att utifrån sin profession bidra i arbetet med:
‐att tidigt identifiera tecken hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilda insatser.
‐att bidra med kompetens i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
‐att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna.‐att tillföra spetskompetens som stöd till det 
pedagogiska arbetet genom exempelvis handledning av personal.
‐att utreda och stödja elever/elevgrupper.
‐att ha kontakt med vårdnadshavare.
‐att bidra till skolans värdegrundsarbete och arbetet med Likabehandlingsplanen/Plan mot kränkande 
behandling.
‐att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa. Det kan t ex 
innebära att medverka vid utbildning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, 
jämställdhet samt sex och samlevnad. 


Elevhälsan spelar även en viktig roll när det gäller att få eleverna att förstå sambandet mellan välbefinnande 
och inlärning. Här kan de handla om att ge eleverna kunskap om motion, kost, regelbunden fysisk aktivitet. I 
gymnasieskolan erbjuds varje elev minst ett hälsobesök. Mellan hälsobesöken för eleverna erbjudas andra 
begränsade hälsokontroller.
Elevhälsan ska präglas av ett elevperspektiv. Fokus ska ligga på dialog, kommunikation och 
helhetstänkande. Elevhälsan ska ha tydligt utarbetade rutiner för den interna samverkan. Det ska ske med 
regelbundna möten på skolan. Samverkan ska ske systematisk mellan de olika kompetenserna i elevhälsan 
såväl som mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper (beskrivs nedan). Elevhälsan ska även 
samverka med andra verksamheter inom stat, kommun och landsting. Samverkan ska bland annat ske med 
socialtjänsten, barn‐ och ungdomspsykiatrin (BUP), barn‐ och ungdomshabiliteringen, barn‐ och 
ungdomsmedicin, barnlogopedin, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och polisen.


Elevhälsans arbete planeras och leds av rektor vid veckovisa möten. Elevhälsan på Fridagymnasiet (och 
samtliga Fridaskolor) är uppbyggda enligt vår gemensamma plan för elevhälsoåret på Fridaskolorna:
*Lokal elevhälsa bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog sammanträder en gång i veckan för 
samordning och beslut. Vid ett antal tillfällen per läsår samt vid behov bjuds även skolkurator, psykolog, 
skolläkare och lärare in till mötet.
*Elevkonferenser 2 ggr/termin: Gemensam elevkonferens i pedagogarbetslaget tillsammans med hela eller 
delar av elevhälsan för återkoppling av aktuellt läge, överlämningar och basutredningar, arbetslagen 
påbörjar arbetet med förebyggande arbete, (Planering av undervisning, pedagogisk kartläggning, eventuella 
förslag på åtgärdsprogram, Plan mot kränkande behandling, m.m.).







Elevhälsan ska samverka med pedagoger och övrig personal både när det gäller det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. I det förebyggande arbetet handlar samverkan bland annat om att identifiera och 
kartlägga faktorer som utgör risker för ohälsa eller hinder för lärande. Detta arbete ska göras på individ, 
grupp och organisationsnivå. Samverkan sker även i analys och planeringsfas. 


Det hälsofrämjande arbetet ska ha fokus på att stärka det friska i organisationen. Här kommer också 
samverkan ske. Det är viktigt att tillsammans skapa en kultur där man fokuserar på det som fungerar. 


 


6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.


Eleverna på Fridagymnasiet kommer att ha tillgång till Studie‐ och yrkesvägledning enligt 2 kap 29‐30 §.
Huvudmannen Fridaskolorna AB har redan anställda för funktionen Studie‐ och yrkesvägledning. De har 
upparbetade kontaktnät med skolväsendet i regionen från grundskolor, gymnasieskolor och högskolor/ 
universitet. Med regelbundenhet kommer eleverna att kunna träffa en studie‐ och yrkesvalslärare. Digital 
kontakt via gemensamt forum kan ske kontinuerligt.
SYV resursen samordnas på sådant sätt att ansvaret för frågeställningarna som är specifika för 
gymnasiskolan respektive grundskolan fördelas liksom idag på Studie‐ och yrkesvägledarna.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 


7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.


En kort beskrivning av Fridagymnasiets planerade organisation kring lärande. (Fridagymnasiet i Härryda 
kommer att byggas på samma organisationstyp som vårt befintliga gymnasium i Vänersborg.)
Fridagymnasiet är en gymnasieskola som kommer att erbjuda det Naturvetenskapliga, 
Samhällsvetenskapliga, Ekonomiska och det Tekniska programmet. Skolan kommer att vara organiserad i tre 
årskursvisa arbetslag som ansvarar för en årskurs var och innefattar eleverna från samtliga program. 
Eleverna är uppdelade i mentorsgrupper om 13‐16 elever där mentorn är den som ansvarar för elevens 
skolgång över de tre åren samt i vissa fall kan vara undervisande i en eller flera kurser. Vår definition är att 
det innebär en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever på skolan. I detta ingår 
t.ex. att hantera processen runt utvecklingssamtalet d.v.s. förbereder genom att dela ut underlag, bjuda in 
föräldrar, boka tid, genomföra samtalet samt dokumentera överenskommelser. Vidare är mentorn ansvarig 
för att samordna och följa upp olika typer av extra anpassningar eleven får samt tillsammans med kurslärare 
utvärdera dessa. I de fall dessa insatser inte är tillräckliga så kartlägger mentorn tillsammans med skolhälsa 
och i vissa fall rektor inför upprättande av ett eventuellt åtgärdsprogram.


Skolan kommer att erbjuda tre "arenor" för lärande där de extra anpassningarna kan integreras på olika sätt.
Eleverna har mentorstid tre gånger i veckan. Detta är en tid där eleven träffar sin mentor tillsammans med 
övriga i sin grupp. Tiden ägnas åt att jobba strukturerat med kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter, 
kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer, samt de avsnitt som hanterar elevens program i kapitel 3, 
examensmål för alla nationella program utifrån texterna i ”Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Skolverket. (2011). Detta sker genom att t.ex. 
diskutera dagsaktuella händelser, studieteknik, sociala aktiviteter och bjuda in externa föreläsare från 
arbetslivet.
Alla elever kommer att ha lektioner utifrån sin programstruktur som sedan finns beskriven i elevens 
individuella studieplan. Här ansvarar kursläraren för att tillsammans med eleverna genomföra kursen och 
planera innehåll, struktur samt examinationsuppgifter med eleverna.
Utöver detta finns elevernas programtid, som är den tid i skolan som eleverna kan disponera utifrån behov. 
Denna omfattar i tid ungefär 2 h per dag. Här kommer eleverna att erbjudas en arbetsplats, som de delar 
med 3‐5 andra elever från samma program. Arbetsplatsen som erbjuds eleverna möjliggör arbete individuellt 
eller i grupp. Den kan också användas för handledningsmöten med ansvarig kurslärare i grupp eller enskilt 
på elevens eller lärarens initiativ. Det kommer också att erbjudas möjligheter att träffa sin mentor för 
handledning under denna tid i andra frågor gällande t.ex. studieteknik. Både elever och pedagoger kommer 
att ha denna typ av tid inlagt i sina scheman.


Extra anpassningar:
Fridagymnasiet kommer att genom ovan beskriven organisation och rutiner i arbetet med elevhälsoåret att 
skyndsamt kunna erbjuda stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen 
enligt skollagen 3 kap 5 § (gällande 2019‐07‐01).


Särskilt stöd:
Om det inom ramen för ordinarie undervisning visar sig att eleven trots stöd av extra anpassningar befaras 
inte kommer att nå de kunskapskrav eller gällande kravnivåer som gäller enligt 3 kap 5 § anmäls detta till 
rektor. Rektor ansvarar då för att en utredning skyndsamt genomförs. Inom Fridaskolorna sker detta i samråd 
med elevhälsans olika professioner beskrivet tidigare som elevhälsoåret på Fridagymnasiet. Om utredningen 
visar att eleven är i behov av ett sådant särskilt stöd ska eleven erbjudas det enligt skollagen 3 kap 7 §. 







Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassningar genom att särskilt stöd kan ges med utgångspunkt från 
elevens samlade skolsituation, det vill säga med utgångspunkt i andra aspekter än kunskaper, t.ex. ur 
psykosociala aspekter, ett formellt beslut måste fattas om eleven ska erbjudas särskilt stöd och omfattningen 
och varaktigheten skiljer sig från extra anpassningar då särskilt stöd normalt är mer omfattande och pågår 
under längre tid.. Särskilt stöd ska ha utgångspunkten att erbjudas inom den elevgruppen som eleven tillhör 
eller som stöd istället för den undervisning annars skulle deltagit i. 


Rutiner för åtgärdsprogram:
Lärare anmäler elever till rektor som de befarar inte når kunskapskraven (enligt tidigare beskrivning).
Rektor eller den som fått delegerat uppdrag ansvarar för att en utredning skyndsamt sker i samråd med 
elevhälsan.
Ett formellt beslut fattas av rektor.
Utformandet av åtgärdsprogrammet sker i samråd med eleven, eventuella vårdnadshavare vid omyndig elev 
och personal.
I åtgärdsprogrammet ska det framgå 
Åtgärdsprogrammet utvärderas och följs upp enligt överenskommelsen vid utfärdandet och avslutas i de fall 
där ett särskilt stöd inte längre behövs i samråd med elev, värdnadshavare för omyndig elev och personal. 
Åtgärdsprogrammen dokumenteras och beslutas skriftligt. Inom Fridaskolorna används ett digitalt 
stödsystem för detta (Vklass). Beslutet ska ange vem det gäller, vilket lagrum beslutet grundar sig på och 
datum för när beslutet fattades. Det ska också innehålla skälen för beslutet samt undertecknas av 
beslutsfattaren. Ett beslut om åtgärdsprogram undertecknas av rektorn eller den i personalen som har fått i 
uppdrag att fatta beslut om åtgärdsprogrammet.


 
 


8. Kvalitet och inflytande
 


8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.


Det systematiska kvalitetsarbetet vid Fridaskolorna följer en strukturerad agenda för uppföljning, analys, 
planering och genomförande enligt 4 kap. i skollagen. Arbetet kommer att beskrivas nedan och 
Fridagymnasiet i Mölnlycke kommer att arbeta på samma sätt.


Samtliga Fridaskolor använder sig av det digitala stödsystemet Stratsys för dokumentation, uppföljning, 
analys och planering av kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Det gör arbetet 
transparent för samtliga nivåer och det ger också förutsättningar för huvudman och rektor att presentera en 
samlad bild av läsårets kvalitetsarbete. 


Systematiskt kvalitetsarbete på Fridaskolorna handlar om att kontinuerligt utvärdera verksamheten och 
funderar över vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. Att sedan göra en analys i relationer till de 
mål som är uppställda för verksamheten och sätta in de förbättringsåtgärder som är nödvändiga. Det här 
arbetet sker kontinuerligt under året både på huvudmannanivå och enhetsnivå.


Fridaskolornas huvudman ser till att det finns förutsättningar för ett kvalitetsarbete som garanterar 
verksamheternas kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet på Fridaskolornas huvudmannanivå utgår från 
huvudmannens mål och en uppföljning och analys av enheternas resultat och måluppfyllelse. På 
huvudmannanivå utarbetas en verksamhetsplan. I planen identifieras angelägna utvecklingsområden 
kopplat till en tidsplan, resursplan och en ansvarsfördelning för genomförandet av de utvecklingsinsatser 
som ska genomföras.


På enheternas finns lokala utvecklingsplaner som har sin utgångspunkt i den övergripande planen, det finns 
dock ett stort utrymme för enheterna att arbeta med lokalt identifierade utvecklingsinsatser. För att 
konkretisera förväntade effekter av utvecklingsinsatserna sätter varje enhet upp effektmål såväl relaterat till 
den övergripande verksamhetsplanen som relaterat till enheternas lokala agendor. Även i dessa planer finns 
angelägna utvecklingsområden kopplat till en tidsplan, resursplan och en ansvarsfördelning för 
genomförandet av de utvecklingsinsatser som ska genomföras. Planerna är levande dokument som revideras 
regelbundet i takt med att nya utvecklingsområden upptäcks.


Rektor har ansvar för kvalitetsarbetet på enhets/skolnivå. Kvalitetsarbetets uppföljning och analys har för 
skolans del sin utgångspunkt i resultatnyckeltal såsom betyg, resultat av nationella prov, 
personal‐/lärartäthet, behörighet med mera. Elevernas resultat följs alltid upp utifrån ett genusperspektiv 
såväl betyg som resultat på nationella prov. Jämförelser görs över tid. Kvalitetsarbetets uppföljning fokuserar 
även på värdegrundsrelaterade områden som har sin utgångspunkt i Fridaskolornas värdegrund och 
läroplansmålen, här följ exempelvis trygghet och studiero upp som ett utav områdena. 
Processdokumentation kopplat till dessa värdegrundsrelaterade områden sker med hjälp av skattningar som 
kompletteras med en beskrivande text. Resultatet av dessa skattningar följs upp och analyseras bland annat 
med fokus på variation över tid och orsaker till dessa. Medarbetarna på skolan är på ett systematiskt sätt 
involverade i uppföljningen. Organiseringen av undervisningen och effekterna denna får för elevernas 
lärande och utveckling följs kontinuerlig upp. På Fridaskolorna arbetar man systematiskt med ett kollegialt 
lärande där medarbetarna får möjlighet att lära tillsammans och få feedback av kollegor.


Huvudmannen har i kvalitetsarbetet utöver enheternas resultatnyckeltal också ett särskilt fokus på de i 







verksamhetsplanen identifierade utvecklingsområdena samt på respektive enhets lokalt identifierade 
utvecklingsinsatser. Enheternas arbete med att främja likabehandling och att förebygga trakasserier och 
kränkande behandling är också något som följs upp varje läsår liksom enheternas arbete med 
klagomålshantering och gymnasieantagningen. Enheternas kvalitetsarbete i form av agendor, analyser och 
bedömningar följs upp och analyseras på huvudmannanivå. Huvudmannen följer upp huruvida enheterna 
har en tydlig dokumentation för sitt kvalitetsarbete. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse av 
resultaten och hur de har följts upp samt en analys av eventuella brister i måluppfyllelse. Det ska också vara 
tydligt vilka åtgärder som ska genomföras på lång och på kort sikt för att de nationella målen ska uppfyllas. 
På vilket sätt elever, personal och vårdnadshavare involveras i kvalitetsarbetet är också något som följs upp 
regelbundet. 


Kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i vad aktuell forskning och beprövad erfarenhet lyfter fram som 
betydelsefullt när det gäller skolan och dess verksamhet. Fridaskolorna har väl utarbetade rutiner för hur 
dialogen kopplat till kvalitetsarbetet sker mellan huvudman, regionchefer och rektor. Det finns en agenda för 
möten och det finns även en övergripande struktur för hur personalens kompetensagenda ska designas. 
Respektive rektor har ansvaret för innehåll och genomförande. 


Det finns tydliga strukturer för hur elever får möjlighet att medverka. Medverkan kan ske i form av involvering 
i planering och genomförande av undervisningen, via intervjuer och enkäter samt dialoger i samband med 
elevråd och elevskyddsombudsmöten. Även vårdnadshavare erbjud möjligheter att delta i kvalitetsarbetet.


 


8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.


Fridaskolorna AB har skriftliga rutiner för klagomålshantering. Dessa finns tillgängliga för alla på 
Fridaskolornas hemsida. Rutinerna lyder som följer:
Den som vill framföra klagomål mot utbildningen ska vända sig till skolans rektor. Rektor informerar 
Fridaskolornas styrelse om ärendet. 
Rektor ansvarar för att en utredning görs om det som klagomålet avser, samt att nödvändiga åtgärder vidtas 
för att rätta till eventuella brister.
Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras, för att återkoppling sker till den som lämnat klagomålet och 
för att Fridaskolornas styrelse informeras.
Om den som framfört klagomålet inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan ärendet föras vidare till 
Fridaskolans styrelse som då tar över ansvaret för utredning, åtgärder och uppföljning. Detta kan ske 
muntligt eller skriftligt genom en kontakt med rektor som i enlighet med rutinerna tar ärendet vidare.


 


8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.


När det gäller elevinflytande i gymnasieskolan kommer det att ta sig uttryck i ett så konkret arbete som 
möjligt med såväl värdegrundsfrågor som med elevdemokrati. Hela undervisningstiden innefattande såväl, 
mentorssamling, lektioner och elevråd är således viktiga forum för eleverna för att kunna utöva inflytande 
över sin utbildning på såväl individ, klass som skolnivå. Förutom dessa forum har varje lärare ett uttalat 
ansvar för att bidra till att varje elev förmås till att ta ansvar för sina studier och att varje elev därmed 
successivt utökar sitt inflytande såväl när det gäller sina studier och sitt eget lärande liksom inflytandet över 
hur studierna organiseras för att passa den enskilde eleven bäst. I lärarens ansvar ligger därför också att i en 
dialog med enskilda elever, liksom med elever i grupp, utveckla elevernas förmåga att arbeta i demokratiska 
former vilket konkret innebär att eleverna ska vara med och påverka såväl arbetssätt, arbetsformer som 
innehåll. Utöver detta kommer variation i lärandet vara ett viktigt fokus vid Fridagymnasiet. Att som elev få 
pröva olika arbetssätt och arbetsformer liksom att vara delaktig i planering och utvärdering präglar det 
arbetssätt som kommer att tillämpas. För att stärka lärarnas förmåga att tillgodogöra sig och omvandla de 
nationella styrdokumentens intentioner till det dagliga arbetet finns begreppet elevinflytande med som en 
stående punkt i Fridaskolans konferensagenda (konferenser och kompetensutvecklingsdagar). Vid 
Fridaskolorna i övrigt och också på vår kommande gymnasieskola arbetas det kontinuerligt med begreppet 
bedömning såväl i ett formativt som summativt perspektiv i samband med konferenser och 
kompetensutvecklingsdagar i syfte att få eleverna att, förutom att utveckla sitt ansvar för sina studier, 
utveckla sin förmåga att själv bedöma sina studieresultat i dialog med sina lärare.


Fridagymnasiet kommer i enlighet med 4 kapitlet i skollagen och 6 kapitlet i arbetsmiljölagen att ha följande 
forum för samråd:
‐Elevråd
‐Miljöråd
‐Elevskyddsombud
Elevrådet består av representanter från samtliga årskurser. Elevrådet är ett forum där eleverna kan föra fram 
förslag och synpunkter inom en mängd olika områden allt från undervisning till den fysiska miljön. Elevrådets 
representanter tar med sig frågor från mentorsgrupperna till elevrådet. Elevrådet är också ett forum där 
eleverna får information om eventuella förändringar vid skolan för att få möjlighet att vara med och påverka 
kommande beslut. Med stigande ålder och mognad får eleverna allt större ansvar för planering och 
genomförande av dessa möten. Mentorsgruppen är ett forum där eleverna aktivt kan delta och föra fram 
synpunkter och förslag. Efter dialogen i mentorsgrupperna får representanterna med sig de frågor som är 
lämpliga för elevrådet. Mentorsgruppen är även ett forum för information i syfte att eleverna får kunskap 
som gör att de kan vara med och påverka kommande förändringar/beslut. Med stigande ålder och mognad 
får eleverna allt större ansvar för planering och genomförande av dessa möten. 


I miljörådet tas frågor upp som handlar om hur Fridaskolan kan bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det 
kan handla om allt ifrån hur vi värmer upp våra lokaler och hur vi återvinner till vilket val vi gör när det gäller 
att köpa in klimatsmart material.
Elevskyddsombud ‐ Eleverna vid Fridaskolan kommer att ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet i 
enlighet med arbetsmiljölagens föreskrifter. Elevskyddsombuden kommer att erhålla utbildning och tid för sitt 
uppdrag.







Beskriv inflytande som elev på egna studier, klass, skolnivå...


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 


Skolan ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot 
kränkande behandling enligt skollagen. Man kan även välja att sammanföra dessa planer till en, så länge 
innehållet uppfyller lagarnas krav. Arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande 
behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för elevers lika 
värde. Fridaskolorna har därför valt att endast ha en plan med rubriken ”Plan mot kränkande behandling” 
och så kommer även ske på Fridagymnasiet Mölnlycke.


Fridagymnasiets personal har under rektors ledning kontinuerliga dialoger för att befästa den gemensamma 
värdegrunden som ska prägla skolan. Ordningsregler och en årlig plan mot kränkande behandling upprättas 
enligt skollagen 6 kap. innehållande förebyggande, främjande och konkreta åtgärder för att förhindra all 
kränkande behandling. Huvudmannen, Fridaskolorna AB, är huvudansvarig för att denna plan med översikt 
över de åtgärder som behövs upprättas årligen. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts utvärderas inför upprättandet av en ny plan mot kränkande behandling. Vidare åligger det 
huvudmannen, Fridaskolorna AB, att se till att om ett barn/en elev blivit utsatt för kränkande behandling att 
skyndsamt utreda och i de fall där kränkande behandling konstateras också vidta de åtgärder som behövs. 


Övergripande mål för all personal


 Att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund.
Att verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga samt 
får tillfälle att reflektera kring normer, värderingar och relationer.
Att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet.
Att förankra de demokratiska värdena ‐ värdegrunden ‐ i syfte att utveckla demokratiska 
samhällsmedborgare.
Att motverka alla former av kränkande behandling.


Främjande arbete


Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten 
och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Arbetet syftar till att skapa en trygg 
förskole‐ och skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet omfattar samtliga 
diskrimineringsgrunder samt riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Både 
det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den 
aktuella verksamheten.


Fridagymnasiets arbetsmiljö/studiemiljö inriktas på att utformas på sådant sätt att alla elever som går på 
skolan ska kunna känna sig trygga och säkra under sin skoldag. Ett kontinuerligt arbete med värdegrunden i 
skollag, läroplan och Fridaskolornas riktlinjer är grunden för att ett sådant klimat upprättas och bevaras 
långsiktigt. På Fridagymnasiet kommer vi arbeta systematiskt med ett främjande arbete för att skapa en 
trygg skolmiljö, både när det gäller den fysiska och digitala miljön. Vi kommer arbeta systematiskt för att öka 
personalens kompetens när det gäller ungdomars användning av t ex sociala medier. Arbetet med att främja 
barns och elevers lika rättigheter och möjligheter är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Följande 
inslag i vår verksamhet och organisation är en del av det främjande arbetet:
Mentorstid 3‐5 gånger/vecka där vi genomför ringsamtal. Ringsamtalen är återkommande tillfällen för att 
föra dialoger inom och med mentorsgrupperna och ger eleverna rikliga och kontinuerliga möjligheter att 
reflektera kring normer och värden.
Personalen använder ett professionellt språk och ett förhållningssätt som vilar på system‐teoretiska grunder 
och bygger på respekt för eleven. 
En hög grad av elevdelaktighet vad gäller undervisningens innehåll och former. Samtliga elever deltar i 
arbetet med att utforma ordningsregler och överenskommelser som rör det sociala klimatet.
Rektor går ”ronden” varje vecka för att föra dialoger med elever och personal och därigenom hålla sig väl 
förtrogna med verksamhetens olika delar. Dessa och andra observationer ger kunskap om det sociala 
klimatet i skolans olika arbetsmiljöer.
I vår feedback till och kommunikation med eleverna bygger vi medvetet på starka sidor hos eleven. Detta 
gäller såväl måldialoger och utvecklingssamtal som dagliga möten med eleven under lektions‐ och ISP‐tid.
Fridaskolornas pedagoger är organiserade i arbetslag som gemensamt organiserar undervisning och 
verksamhet. I det kontinuerliga arbetslagsarbetet är det sociala klimatet en återkommande punkt på 
dagordningen. Under arbetslags‐ och personalmöten förs dialoger kring normer och värden och 
värdegrundsarbetet med eleverna.
Den sociala och fysiska miljön präglas av öppenhet. Eleverna är välkomna att vistas i i stort sett alla rum, 
vilket skapar trygghet när det gäller att ta kontakt med vuxna samt erbjuder en hög tillgänglighet mellan 
personal och elever. All personal äter dagligen lunch med eleverna.
De terminsvisa utvecklingssamtalen organiseras på Fridaskolan med eleven i centrum (eleven leder sitt 
utvecklingssamtal) och en utgångspunkt är läroplanens mål kring normer och värden.
Jämställdhet och könsroller är exempel på frågor som berörs inom ramen för undervisningen i ett flertal 







ämnen.
Undervisningen och verksamheten organiseras medvetet så att eleverna ska känna trygghet inför att möta 
elever från olika årskurser och så att man som individ ingår i flera olika gruppkonstellationer.


Kartläggning


Kartläggningen ska leda till att verksamheten får förståelse för varför och i vilka sammanhang 
kränkningarna uppstår samt hur de tar sig uttryck, så att verksamheten kan sätta in relevanta insatser. En 
kartläggning av barnens och elevernas trygghet och om de anser att det förekommer diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar i verksamheten kan bland annat ske genom olika former av organiserade 
samtal med barnen och eleverna eller med personal i verksamheten. Kartläggningen kan även genomföras 
genom exempelvis enkätundersökningar, samtal i grupper och genom att gå ronden. Det kan också vara bra 
att involvera skolans elevskyddsombud i arbetet. Även föräldrars synpunkter och iakttagelser kan vara en del 
av kartläggningen. 


Det är viktigt att föra en dialog med barnen och eleverna om hur kartläggningen bör utformas för att ge en 
rättvisande bild av verksamheten. Kartläggningen kan till exempel omfatta platser, situationer och särskilda 
delar av verksamheten där barn och elever känner sig otrygga. Kartläggningen kan också omfatta attityder 
kopplade till diskrimineringsgrunderna som exempelvis rasism, islamofobi och homofobi. Det finns en 
koppling mellan grader av intolerans hos elever och deras delaktighet i olika former av kränkningar riktade 
mot någon på grund av dennes etniska tillhörighet eller sexuella läggning. Även personalens egna 
iakttagelser kan vara underlag i kartläggningen.


Förebyggande arbete


För att komma fram till vilka förebyggande insatser Fridagymnasiet ska inrikta sitt arbete på kommer 
kontinuerliga systematiskt kartläggningar av olika slag att genomföras. Kartläggningarna ska fokusera på 
elevernas trygghet och deras uppfattning om förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. 
Resultatet av kartläggningen analyseras tillsammans med eleverna, och vi fattar därefter beslut om vilka 
förebyggande insatser som ska vara i fokus. Konkreta och uppföljningsbara mål sätts upp. Det förebyggande 
arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från sådant som i en kartläggning av 
verksamheten identifierats som risker. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till 
barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.


Utvärdering


Planen mot kränkande behandling utvärderas kontinuerligt.


Upptäcka trakasserier och kränkande behandling


Verksamheten på Fridaskolorna organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och 
kränkande behandling. Den sociala öppenheten och de många kontaktytor som vardagen på våra skolor 
innefattar erbjuder goda möjligheter för personalen att uppmärksamma om barn och elever känner sig 
kränkta av något som försiggår i verksamheten. Det ska vara tydligt för barn och elever samt deras 
vårdnadshavare hur de ska rapportera när ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Detta finns beskrivet i den årliga planen mot 
kränkande behandling. I samband med involvering av elever och deras vårdnadshavare i upprättandet av 
den årliga planen mot kränkande behandling informeras dessa målgrupper om hur de ska gå till väga för att 
anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Signaler på att något inte står rätt till kan 
komma från olika håll, förutom från Fridaskolans personal, rektor/skolledning, pedagoger, 
måltidspersonal,skolhälsan/elevhälsan, vaktmästare, städpersonal, kan signalerna komma från  eleven eller 
föräldrar/vårdnadshavare eller från andra elever. 


Delaktighet
Exempel på elevers delaktighet i arbetet med att motverka kränkande behandling kan utöver det som ovan 
har beskrivits vara:
‐ Delaktighet i kartläggning genom att gå en trygghetsvandring tillsammans med lärarna
‐ Medverkan i uppföljning, analys och utvärdering och komma med förslag på åtgärder
‐ Utvärdering av de fysiska lokalerna
‐ Involvering i planering av aktiviteter såsom rastverksamhet och aktivitetsdagar.


 


9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling


Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.


Om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår följer Fridaskolorna AB 
diskrimineringslagen och skollagen i arbetet med att komma till rätta med det. Arbetet präglas av en 
mångfald av metoder för att upptäcka och anmäla, utreda och åtgärda. Det utredande och åtgärdande 
arbetet ska utföras med stor tydlighet och ett uttalat ansvar. Det är betydelsefullt att skolan agerar 
skyndsamt och med hänsyn till de inblandade. När diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
uppstått ska skolans utredningsarbete allsidigt belysa vad som inträffat. 
Vidare ska det omfatta både den/de som uppges blivit utsatt/utsatta och den/de som uppfattas ha utövat 
kränkningen. Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras. Varje enskilt fall ska tas upp till 
bedömning gällande hur allvarlig kränkningen är och om det finns skäl att göra anmälan till socialtjänst eller 
polis. 
Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. 
Lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev varit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är sedan skyldig 
att anmäla detta till huvudmannen. På Fridaskolorna finns ett digitalt stödsystem för arbetet med att 







anmäla, utreda och dokumentera kränkande behandling. Huvudmannen har via detta digitala system 
tillgång till hela processen. 


Verksamheten på Fridaskolorna organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och 
kränkande behandling. Den sociala öppenheten och de många kontaktytor som vardagen på våra skolor 
innefattar erbjuder goda möjligheter för personalen att uppmärksamma om barn och elever känner sig 
kränkta av något som försiggår i verksamheten. Det ska vara tydligt för barn och elever samt deras 
vårdnadshavare hur de ska rapportera när ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Detta finns beskrivet i den årliga planen mot 
kränkande behandling. 


Signaler på att något inte står rätt till kan komma från olika håll, förutom från Fridaskolans personal, 
rektor/skolledning, pedagoger, måltidspersonal,skolhälsan/elevhälsan, vaktmästare, städpersonal, kan 
signalerna komma från  eleven eller föräldrar/vårdnadshavare eller från andra elever. 
Några exempel på hur kränkande behandling kan upptäckas och därefter åtgärdas vid Fridaskolan är:


Eleven själv uttalar att allt inte står rätt till
Andra elever uttrycker att något är fel
Föräldrar till eleven (eller andra föräldrar) uppmärksammar att kränkningar förkommer
Personalen anmäler till rektorn att kränkningar förekommer
Elevhälsan anmäler att en elev inte trivs/mår bra i skolan
Ringsamtal‐ mentorn upptäcker att det förekommer kränkningar
Via skrivuppgifter då eleven uttrycker i skrift att den blir kränkt i olika sammanhang
Via Internet och olika sociala medier
Via enkäter ‐ med hjälp av den digitala tekniken kan enkäter/frågor ställas enkelt och snabbt i grupper och 
klasser. Genom att man dessutom omedelbart får resultatet åskådliggjort kommer arbetet med åtgärder 
igång mycket snabbt. Enkäter med hjälp av den digitala tekniken kräver givetvis att GDPR följs.
Det övergripande ansvaret att utreda omständigheterna kring fall av kränkning eller trakasserier när det 
gäller barn och elever på Fridaskolorna vilar på huvudmannen Fridaskolorna AB. För utredningen av det 
konkreta och enskilda fallet får rektor på den enskilda skolan delegation. Rektor kan i sin tur organisera 
utredningsarbetet så att olika individer eller grupper inom personalen genomför olika delar av det utredande 
arbetet. 


Om någon i personalen misstänks för att ha utsatt en elev för kränkning eller trakasserier, ska utredningen 
ledas av rektor. 


Om rektor misstänks för att ha utsatt en elev för kränkning eller trakasserier, ska utredningen ledas av 
huvudmannen. 


Utredningsarbetet på skolan innefattar alltid minst följande (Rektor ansvarar):
 ‐ Insamling av information från olika håll, detta sker omedelbart efter det att rektor fått 
   signaler om att något har hänt. 
‐ Samtal med enskilda elever eller i grupp. Detta ska normalt ske skyndsamt efter att 
   händelsen kommit till personal, rektor och huvudmannens kännedom. 
‐ Personalen träffas för att föra en dialog om det inträffade.
‐ Berörda vårdnadshavare informeras snarast möjligt efter att händelsen har kommit till 
  personalens kännedom. 


Processen dokumenteras. Om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling är huvudmannen och 
skolan skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Åtgärderna ska innebära en långsiktig 
lösning och grundas på utredningen av det enskilda fall som föranlett utredning och åtgärder. Åtgärderna 
bör riktas till både den/de elever som blivit utsatta och till den/de som utövat trakasserierna eller 
kränkningarna och fortgå fram tills dess att trakasserierna eller kränkningarna upphör. Åtgärderna ska 
dokumenteras, följas upp och utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna inte har varit tillräckliga, ska andra 
eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst. Utifrån det enskilda fallet 
ska övervägande göras om det är nödvändigt eller relevant att förändra förhållanden på grupp och 
verksamhetsnivå. Åtgärderna får inte strida mot bestämmelserna om disciplinära åtgärder. Både för den 
utsatta eleven och för den eller de som utfört kränkningen kan det bli aktuellt med åtgärdsprogram.


Uppföljning av det utredande arbetet. 
En analys av orsaker till det inträffade och av det utredningsarbete som bedrivits med syfte att eliminera 
risken att det inträffar igen. Uppföljningen kan leda till något av följande:
‐ Tillägg av förebyggande insatser i årets likabehandlingsplan (revidering av planen under innevarande 
läsår). 
Förebyggande och förhindrande arbete i form av t.ex. samtal i mentorsgrupper kan vara aktuella under 
innevarande läsår i syfte att förhindra att trakasserier eller kränkningar uppstår igen. Samtalen är inte tänkta 
att beröra det enskilda fallet utan vara av mer generell och långsiktig art, kopplat till orsakerna till det 
inträffade.


I utvärderingen av läsårets likabehandlingsplan och det förebyggande och förhindrande arbetet ska personal 
och elever analysera det som inträffat i syfte att göra förbättringar i kommande års arbete. Om det utredande 
arbetet visar att orsaken till det inträffade kan ligga i organisationen av verksamheten, kan förändringar på 
organisationsnivå bli nödvändiga. I den årliga plan som alla Fridaskolor upprättar finns en tydlig beskrivning 
av det tillvägagångssätt som används för att anmäla, upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier eller annan kränkande behandling. Det övergripande ansvaret att utreda omständigheterna 
kring fall av kränkande behandling på Fridaskolorna vilar på huvudmannen Fridaskolorna AB.


För att åtgärderna vid fall av trakasserier eller kränkande behandling ska ge god effekt är det viktigt att de 
bygger på en analys av utredningens resultat. För att få den bästa effekten är det viktigt att åtgärderna riktar 
sig till både den/de som blivit utsatta och den/de som har utövat trakasserier eller kränkningarna. På 
Fridaskolorna finns tydliga rutiner för hur personalen ska agera om ett barn eller en elev blir utsatt för 
kränkande behandling eller trakasserier. Dessa rutiner ska finnas beskrivna i planen mot kränkande 
behandling. All personal på skolan ska utbildas och tränas i dessa rutiner för att arbetet ska ske så snabbt 
och effektivt som möjligt.


När det gäller vilken typ av åtgärder som kan komma i fråga så är varje händelse unik och åtgärderna bygger 
på den analys som görs av utredningen av den unika händelsen. Eleverna ska självklart vara en central del i 
det här arbetet och involveras på olika sätt beroende på händelsens karaktär. Det är viktigt att reflektera över 
om åtgärderna behöver sättas in på individ, grupp eller organisationsnivå. Händelsen i sig kan vara ett 
symtom på att något inte står rätt till på grupp alternativt organisationsnivå. Tänkbara åtgärder kan vara 







dialoger med de inblandade parterna i olika typer av gruppkonstellationer och samtal på individnivå. Vid 
Fridaskolorna riktas åtgärderna mot den nivå där de förväntas ge önskvärd effekt. Åtgärderna gäller både 
för den som har utfört kränkningen såväl som för den som har blivit kränkt, ofta behöver flera olika typer av 
åtgärder genomföras. 
Åtgärderna kan komma att riktas mot:
Individnivå ‐ exempel kan vara enskilda elevsamtal med pedagog, kurator, psykolog, skolledning etc. På 
individnivå kan även en utredning bli aktuell (specialpedagogisk utredning, medicinsk utredning, psykologisk 
utredning och psykosocial utredning). Ett annat exempel på är att den som kränker kan behöva en 
resursperson under en kortare eller längre period. 
Gruppnivå ‐ Kartläggning av det sociala klimatet kan leda till åtgärder såsom t ex en omorganisation av 
elevgruppen eller personalgruppen, samtal kring vår gemensamma värdegrund och dess konsekvenser för det 
personliga handlandet, ökade observationer, ökad vuxennärvaro eller extra stöd från elevhälsan (t ex samtal 
med kurator eller psykolog).
Organisationsnivå ‐ Kompetensutveckling av personal och föräldrar (utbildningar kan exempelvis handla om 
kränkningar på internet, sexuella trakasserier, samtalsutbildning). Ett annat exempel på åtgärd på 
organisationsnivå kan vara en omfördelning av skolans resurser. Det kan även handla om att se över den 
fysiska skolmiljön, finns det ställen på skolan som behöver renoveras, möbleras om,  lås som behöver lagas 
etc. En analys av hur väl skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete fungerar kan bli aktuell 
och planen mot kränkande behandling behöver eventuellt revideras. 


De åtgärder som vidtas får inte strida mot bestämmelserna om disciplinära åtgärder i femte kapitlet i 
skollagen. Om kränkningarna leder till att någon av de inblandade eleverna bedöms ha behov av särskilt 
stöd ska åtgärderna dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärderna ska dokumenteras, följas upp och 
utvärderas. 


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.


På Fridaskolorna står alltid värdegrundsfrågorna i centrum. Vår egen vision, riktlinjer samt värdegrund 
bygger på läroplanens mål och riktlinjer. Värdegrundsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och vara 
utgångspunkten i allt planeringsarbete.


Vid Fridgymnasiet kommer arbetet med värdegrundsfrågor samt läroplanens mål och riktlinjer att 
genomföras dagligen. Det dagliga arbetet sker bland annat i ett forum vi kallar för mentorstid där lärarna 
systematiskt tar upp olika aspekter av skolans värdegrund/mål och riktlinjer. Dialogen förs ofta med 
utgångspunkt i aktuella händelser på skolan eller i omvärlden för att konkretisera styrdokumenten för 
eleverna. Detta arbete kommer att ske under alla åren som eleverna studerar på Fridagymnasiet och det finns 
därmed god tid att beröra grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor.


På gymnasieskolan får läroplanens mål och riktlinjer ett tydligare fokus eftersom de även kan relateras till 
syften, centrala innehåll och kunskapskrav i vissa kurser. Genom en tydlig planering och uppföljning kommer 
pedagogerna se till att värdegrundsarbetet motsvarar de mål och riktlinjer som finns i läroplanen såsom 
demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde, jämställdhet, miljöfrågor och arbetet för att motverka 
kränkningar och diskriminering. 


På Fridagymnasiet kommer även ämnesövergipande projekt att genomföras där grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter står i fokus.


Fridagymnasiet kommer att ha en tydlig systematik för att kompetensutveckla sina medarbetare och 
utgångspunkten under konferenser och studiedagar kommer ofta vara värdegrundsfrågor. Samma sak gäller 
vårdnadshavare/föräldrar – vid varje föräldraträff förs en dialog kring värdegrundsfrågor/mål och riktlinjer. 
Rektor har alltid ett särskilt fokus på att kvalitetssäkra just arbetet med värdegrundsfrågor. Detta görs genom 
att ta del av de pedagogiska planeringarna, göra kontinuerliga besök i verksamheten, medverka på 
arbetslagsmöten och föräldramöten, anordna kompetensutveckling etc. 


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 







Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.


Fridagymnasiets organisation kring lärande
Fridagymnasiet är en gymnasieskola som kommer att erbjuda det naturvetenskapliga, ekonomiska, tekniska 
och samhällsvetenskapliga programmet. Skolan är organiserad i tre arbetslag som ansvarar för en årskurs 
var och innefattar eleverna från alla program. Eleverna är uppdelade i mentorsgrupper om 13‐16 elever där 
mentorn är den som ansvarar för elevens skolgång över de tre åren samt i vissa fall kan vara undervisande i 
en eller flera kurser. Vår definition av mentorskap är att det innebär en administrativ och stödjande funktion 
kring en avgränsad grupp elever på skolan. I detta ingår t.ex. att hantera processen runt utvecklingssamtalet 
d.v.s. förbereder genom att dela ut underlag, bjuda in föräldrar, boka tid, genomföra samtalet samt 
dokumentera överenskommelser. Vidare är mentorn ansvarig för att samordna och följa upp olika typer av 
extra anpassningar eleven får samt tillsammans med kurslärare utvärdera dessa. I de fall dessa insatser inte 
är tillräckliga så kartlägger mentorn tillsammans med skolhälsa och i vissa fall rektor inför upprättande av ett 
eventuellt åtgärdsprogram.


Skolan har tre ”arenor för lärande” 
1. Eleverna har mentorstid tre gånger i veckan. Detta är en tid där eleven träffar sin mentor tillsammans med 
övriga i sin grupp. Tiden ägnas åt att jobba strukturerat kapitel 1, skolans värdegrund och uppgifter, kapitel 
2 övergripande mål och riktlinjer samt de avsnitt som hanterar elevens program i kapitel 3, examensmål för 
alla nationella program utifrån texterna i ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011” (Skolverket. (2011). Detta sker genom att t.ex. diskutera dagsaktuella händelser, 
studieteknik, sociala aktiviteter och bjuda in externa föreläsare från arbetslivet.
2. Alla elever har lektioner utifrån sin programstruktur som sedan finns beskriven i elevens individuella 
studieplan. Här ansvarar kursläraren för att tillsammans med eleverna genomföra kursen och planera 
innehåll, struktur samt examinationsuppgifter med eleverna.
3. Utöver detta har eleverna programtid, som är den tid i skolan som eleverna kan disponera utifrån behov.  
Denna omfattar i tid ungefär 2 h per dag. Här kan eleverna erbjudas arbetsplatser, som de delar med 3‐5 
andra elever från samma program. Arbetsplatsen möjliggör studier individuellt eller i grupp. Den kan också 
användas för handledningsmöten med ansvarig kurslärare i grupp eller enskilt på elevens eller lärarens 
initiativ. Det finns också möjlighet att träffa sin mentor för handledning under denna tid i andra frågor 
gällande t.ex. studieteknik. Både elever och pedagoger har denna typ av tid inlagt i sina scheman.
Det finns också en gång i veckan möjlighet att närvara på av skolan erbjudna ”extra lektioner” på 
programtiden. Ett sådant pass i matematik erbjuds under 1 h på torsdagar och detta pass benämns som 
”mattestuga”.


Fridagymmnasiet i Mölnlycke kommer att organisera sig på samma sätt som Fridagymnasiet i Vänersborg. 
Skolinspektionen har vid flertalet tillfällen granskat och bedömt att denna organisation genomför 
verksamheten med behöriga lärare och god kvalitet. 


 


10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 


 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 


10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.


 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.


 
 


11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 







11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 


11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Infoga program


 
 


11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


 


11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


 


11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


 


11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


 
 


12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Inledning


Syfte
Syftet med denna attitydundersökning är att ta fram information om i vilken utsträckning 14-åringar i Härryda, Mölndal och Partille 
kommun är intresserade av att läsa fyra olika program med sammanlagt åtta inriktningar på Fridagymnasiet i Mölnlycke. 


Undersökningen mäter också i vilken utsträckning de åttondeklassare som går på Fridaskolan i Mölnlycke är intresserade av att läsa 
samma fyra program med sammanlagt åtta inriktningar på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke. Även de åttondeklassare som står i 
kö till Fridaskolan i Mölnlycke har fått ta ställning till om de skulle kunna tänka sig att läsa de fyra programmen med sammanlagt 
åtta inriktningar.
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Metod – urval och datainsamling
- Elevlistor över åttondeklassare (exklusive grundsärskola) har begärts ut från Mölndals kommun och från Partille 


kommun. Fridaskolan har överlämnat en lista över åttondeklassare i Härryda kommun samt en lista över de 
åttondeklassare som står i kö till Fridaskolan i Mölnlycke. 


- De elever som redan går på Fridaskolan i Mölnlycke eller som står i kö till skolan har sorterats bort. Därefter har de tre 
kommunlistorna sammanförts till en lista och ett slumpmässigt urval har gjorts. 


- Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av åttondeklassare i de tre 
kommunerna samt genom telefonintervjuer utifrån ett totalurval bland de åttondeklassare som står i kö till Fridaskolan. 
Dessutom har befintliga elever på Fridaskolan tillfrågats via en pappersenkät. Eftersom nästan ingen åttondeklassare 
fyllt 15 år när intervjuerna genomfördes har målsmans tillstånd för att genomföra intervjuerna inhämtas innan 
respektive intervju genomförts.


- Datainsamlingen har skett under tidsperioden 7-16 januari 2019.


- Datainsamlingen med det slumpmässiga urvalet av elever i de tre kommunerna avslutades efter att 150 intervjuer 
uppnåtts och efter att minst åtta kontaktförsök gjorts med personerna i urvalet.


- Datainsamlingen med eleverna som står i kö avslutades efter att sammanlagt minst åtta kontaktförsök gjorts.


- Datainsamlingen med befintliga elever i åttonde klass på Fridaskolan har gjorts genom pappersenkäter under skoltid.


- Sammanlagt har 150 slumpmässigt utvalda åttondeklassare i de tre kommunerna intervjuats. Dessutom har 39 
åttondeklassare som står i kö till skolan intervjuats. 71 befintliga elever har besvarat pappersenkäten. 


- Samtalen tog mellan 4-5 minuter per intervju. De som har utfört telefonintervjuerna har inte uppfattat några 
svårigheter för respondenterna att förstå frågorna. 
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Metod – val av metod och säkerhet i svaren
- Efter att ha fått en kort presentation av Fridagymnasiet i Mölnlycke har eleverna fått ta ställning till om de är intresserade 


av att läsa fyra olika program med sammanlagt åtta inriktningar på Fridagymnasiet i Mölnlycke.


- De elever som svarar att de kan tänka sig att välja mer än ett program/inriktning har fått svara på vilken program och 
inriktning de skulle välja i första hand respektive andra hand.


- Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %. Notera att vid flervalsfrågor 
summerar procentsatserna normalt till mer än 100 %.


- I denna undersökning ingår två målgrupper som totalurval, det vill säga samtliga personer i grupperna har försökts nås 
för att besvara frågorna. Dessutom har ett slumpmässigt urval gjorts bland övriga åttondeklassare i Härryda kommun, 
Partille kommun och Mölndals kommun. 


- Sammanlagt 260 svar samlats in. Svaren har behandlats anonymt. Utifrån det slumpmässiga urvalet kan generella 
slutsatser dras om samtliga åttondeklassare i de tre kommunerna. De andra båda urvalen är totalurval och visar hur 
dessa båda grupper ställer sig till de olika frågeställningarna. 


- Populationen bestående av åttondeklassare i de tre kommunerna består av 1 776 personer, exklusive befintliga elever på 
Fridaskolan och de som står i kö till Fridaskolan. Härifrån har ett slumpmässigt urval gjorts och 150 intervjuer 
genomförts. Svarsfrekvensen är 36 %. Felaktigt telefonnummer/avsaknad av telefonnummer är den största 
bortfallskategorin.


- Sammanlagt 131 personer i åttonde klass står i kö till Fridaskolan. Listan har telefonnummersatts och därefter har 
eleverna kontaktats över telefon för en intervju. Sammanlagt 39 intervjuer har genomförts. Svarsfrekvensen är 46 %. 
Felaktigt telefonnummer/avsaknad av telefonnummer är den största bortfallskategorin.
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Metod – val av metod och säkerhet i svaren
- Sammanlagt 73 personer går i åttonde klass på Fridaskolan. Eleverna har givits möjlighet att anonymt ta ställning till om 


de är intresserade av att gå ett antal program/inriktningar på Fridagymnasiet. Sammanlagt 71 elever besvarade enkäten. 
Svarsfrekvensen är 97 %.


- Bias eller snedvridningar i bortfallet kan påverka generaliserbarheten för samtliga tre delar av undersökningen. Det 
förekommer en viss överrepresentation av män i gruppen som står i kö. Eftersom överrepresentationen är relativt liten 
har resultatet för kön inte vägts utifrån detta. Totalt sett finns en jämn könsfördelning i undersökningen.


- För den del av undersökningen som gjorts utifrån ett slumpmässigt urvalet gäller följande rörande felmarginalen vid ett 
95 % konfidensintervall. Om det till exempel är 20 % bland 150 tillfrågade som svarat ett visst svarsalternativ blir 
felmarginalen +/-6,1 procentenheter. Om det är 50 % som svarat ett annat svarsalternativ i samma fråga blir 
felmarginalen för denna andel +/-7,7 procentenheter. 
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Information om skolan
- Innan eleverna har fått ta ställning till om de är intresserade av att läsa de olika programmen/inriktningarna vid 


Fridagymnasiet i Mölnlycke, har de fått en beskrivning av skolan uppläst för sig:


Fridaskolorna, som är en fristående huvudman, planerar att starta en gymnasieskola i Mölnlycke hösten 2020. 


Fridagymnasiet kommer att erbjuda program som ger god behörighet för vidare studier på universitet och högskola. Det 


kommer vara en liten skola med små klasser, där engagerad personal låter lärande och utveckling stå i fokus. Fridagymnasiet 


tar elevernas tid på allvar och kommer erbjuda studiemöjligheter under hela skoldagarna. Alla lektioner är lärarledda.


Inledning







Bakgrundsvariabler
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0%


50%


50%


0%


56%


44%


1%


41%


57%


0%


49%


51%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ickebinär/Annan könstillhörighet


Man


Kvinna


Könsfördelning


Total


Egna elever


Kö


Slump


Bakgrundsvariabler


Markera kön Fördelningen mellan män och kvinnor 


är jämn totalt sett. Bland de egna 


eleverna på Fridaskolan speglar den 


större andelen kvinnor de faktiska 


förhållandena, medan det i kön finns 


en viss överrepresentation av män. 


Könstillhörighet saknas för en person 


(partiellt bortfall).


Antal svar: 259







Resultat
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31%


40%


29%


26%


36%


38%


23%


59%


18%


28%


45%


28%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 


beteendevetenskap 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då vara intresserad av att gå 


samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap på Fridaskolans gymnasium 


i Mölnlycke?
Sammanlagt 28 % är intresserade av 


att gå samhällsvetenskaps-


programmet med inriktning 


beteendevetenskap på Fridaskolans 


gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga  


29 %.


Antal svar: 260
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28%


42%


30%


28%


28%


44%


23%


65%


13%


27%


46%


27%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då vara intresserad av att gå samhällsprogrammet 


med inriktning samhällsvetenskap på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke? Sammanlagt 27 % är intresserade av 


att gå samhällsvetenskaps-


programmet med inriktning 


samhällsvetenskap på Fridaskolans 


gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga  


30 %.


Antal svar: 260
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16%


41%


43%


18%


26%


56%


30%


41%


30%


20%


39%


41%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Ekonomiprogrammet med inriktning juridik 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då vara intresserad av att gå ekonomiprogrammet 


med inriktning juridik på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke? Sammanlagt 41 % är intresserade av 


att gå ekonomiprogrammet med 


inriktning juridik på Fridaskolans 


gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga  


43 %.


Antal svar: 260
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14%


47%


39%


8%


31%


62%


27%


31%


42%


17%


40%


43%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då vara intresserad av att gå ekonomiprogrammet 


med inriktning ekonomi på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke? Sammanlagt 43 % är intresserade av 


att gå ekonomiprogrammet med 


inriktning ekonomi på Fridaskolans 


gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga  


39 %.


Antal svar: 260
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17%


45%


38%


8%


44%


49%


15%


42%


42%


15%


44%


41%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning 


naturvetenskap 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då var intresserad av att gå 


naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap på Fridaskolans gymnasium i 


Mölnlycke?
Sammanlagt 41 % är intresserade av 


att gå naturvetenskapsprogrammet 


med inriktning naturvetenskap på 


Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga 


38 %.


Antal svar: 260
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23%


43%


35%


5%


46%


49%


30%


48%


23%


22%


45%


33%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning 


naturvetenskap och samhälle 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då var intresserad av att gå 


naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle på Fridaskolans 


gymnasium i Mölnlycke?
Sammanlagt 33 % är intresserade av 


att gå naturvetenskapsprogrammet 


med inriktning naturvetenskap och 


samhälle på Fridaskolans gymnasium i 


Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga 


35 %.


Antal svar: 260
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13%


49%


39%


13%


51%


36%


27%


49%


24%


17%


49%


34%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då var intresserad av att gå teknikprogrammet med 


inriktning teknikvetenskap på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke? Sammanlagt 34 % är intresserade av 


att gå teknikprogrammet med 


inriktning teknikvetenskap på 


Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga 


39 %.


Antal svar: 260
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25%


44%


31%


8%


64%


28%


32%


48%


20%


24%


48%


28%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Vet ej


Nej


Ja


Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och 


miljö 


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


Om det var val till gymnasiet idag, skulle du då var intresserad av att gå teknikprogrammet med 


inriktning samhällsbyggande och miljö på Fridaskolans gymnasium i Mölnlycke? Sammanlagt 28 % är intresserade av 


att gå teknikprogrammet med 


inriktning samhällsbyggande och 


miljö på Fridaskolans gymnasium i 


Mölnlycke.


I det slumpmässiga urvalet är andelen 


som är intresserade av att gå 


programmet och inriktningen i fråga 


31 %.


Antal svar: 260
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10%


16%


6%


22%


10%


13%


14%


9%


3%


17%


11%


19%


22%


17%


3%


8%


3%


10%


5%


25%


27%


10%


5%


16%


7%


14%


6%


23%


17%


12%


10%


11%


0% 20% 40% 60%


Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande


och miljö


Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning


naturvetenskap och samhälle


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning


naturvetenskap


Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi


Ekonomiprogrammet med inriktning juridik


Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning


samhällsvetenskap


Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning


beteendevetenskap


Program och inriktning i första hand


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


De elever som svarat att de är 


intresserade av att gå mer än ett 


program/inriktning har fått uppge 


vilket program/inriktning de skulle 


välja i första hand. I diagrammet till 


vänster syns andelen elever per 


program och inriktning när enbart ett 


alternativ kunnat väljas. 10 % har 


svarat att de inte är intresserade av 


att gå något av programmen/ 


inriktningarna på skolan i fråga.


Nedan syns antalet svar per 


program/inriktning i absoluta tal. 


Notera att ingen uppräkning av 


antalet svar för slumpurvalet har 


gjorts nedan. 


SA, beteendevetenskap: 25


SA, samhällsvetenskap: 23


EK, juridik: 29


EK, ekonomi: 39


NA, naturvetenskap: 53


NA, naturvetenskap och samhälle: 15


TE, teknikvetenskap: 34 


TE, samhällsbyggande och miljö: 17


Antal svar: 235
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10%


13%


19%


11%


16%


17%


4%


9%


12%


9%


9%


15%


18%


18%


9%


12%


4%


16%


12%


16%


14%


25%


12%


2%


9%


13%


16%


13%


16%


20%


7%


8%


0% 20% 40% 60%


Teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande


och miljö


Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning


naturvetenskap och samhälle


Naturvetenskapsprogrammet med inriktning


naturvetenskap


Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi


Ekonomiprogrammet med inriktning juridik


Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning


samhällsvetenskap


Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning


beteendevetenskap


Program och inriktning i andra hand


Total


Egna elever


Kö


Slump


Resultat


De elever som svarat att de är 


intresserade av att gå mer än ett 


program/inriktning har fått uppge 


vilket program/inriktning de skulle 


välja i första och andra hand. I 


diagrammet till vänster syns andelen 


elever per program och inriktning när 


eleverna fick välja utbildning i andra 


hand.


Antal svar: 200







21


Resultat


När hänsyn tas till att slumpurvalet är just ett slumpmässigt urval och svaren generaliseras för hela populationen blir 


intresset i absoluta tal per inriktning enligt nedan. Beräkningen har skett utifrån försiktighetsprincipen att felmarginalen är 


maximal i negativ riktning.


SA, beteendevetenskap: 95


SA, samhällsvetenskap: 159


EK, juridik: 151


EK, ekonomi: 121


NA, naturvetenskap: 302


NA, naturvetenskap och samhälle: 50


TE, teknikvetenskap: 197


TE, samhällsbyggande och miljö: 99


Antal svar: 235







Bilaga 1:
Bortfallsredovisning
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Bortfallsredovisning


Slumpurval
Som utgående ur populationen återfinns 184 personer, vilket lämnar 416 personer i nettourval. Detta resulterar 
i en svarsfrekvens på 36 %. 


Bruttourval 600
Utgående ur populationen
Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer 179
Dubbletter 3
Övrigt (sjukdom, talar ej svenska etc.) 2
Nettourval 416
Ej nådda för intervju 175    
Vill ej delta (tidsbrist, princip etc.) 91  
Genomförda intervjuer 150


Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 36 %
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Bortfallsredovisning


Kö
Som utgående ur populationen återfinns 47 personer, vilket lämnar 84 personer i nettourval. Detta resulterar i 
en svarsfrekvens på 46 %. 


Bruttourval 131
Utgående ur populationen
Felaktigt eller avsaknad av telefonnummer 47
Nettourval 84
Ej nådda för intervju 29   
Vill ej delta (tidsbrist, princip etc.) 16  
Genomförda intervjuer 39


Svarsfrekvens (Genomförda intervjuer/nettourval) 46 %



























































































































































































































Fridaskolornas vision      
och värdegrund.







Vår vision   
- Att utbilda tågluffare.
Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos 
oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med 
en omvärlds uppfattning som gör att de i framtiden aktivt kan delta i de 
demokratiska processerna i vårt samhälle. Vår vision är att utbilda tågluffare 
och därför förväntar vi oss att elever, föräldrar och personal:


•  Är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser
•  Anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem
•  Intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ
•  Arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande







Gemensam värdegrund.
Frida Utbildning är en expanderande och livfull koncern, med visionen att vara 
Sveriges tongivande utbildningsföretag. Under Frida Utbildning ryms två dotter-
bolag: Fridaskolorna AB och Frida Didaktikcentrum AB.


Frida Utbildning har som grundidé att de människor som har valt att arbeta i 
organisationen ständigt ska reflektera över sitt ansvar och sin roll i verksamheten. 
Företagets vision innebär därför en förväntan på medarbetarna att vara ansvars-
tagande och kreativa. Konkret innebär det att varje enskild medarbetare – oavsett 
arbetsuppgi" – har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en god arbetsmiljö för 
utveckling och ständigt lärande.


Denna förväntan innebär att medarbetarna är beredda på utmaningar. De  
anstränger sig för att skaffa sig relevant information i sy"e att lösa problem  
och att utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. Inställningen hos  
Frida Utbildnings medarbetare kännetecknas därför av ett aktivt förhållnings- 
sätt där egna initiativ till förändringar till det bättre utgör en naturlig del av  
vardagen. Grunden för en positiv utveckling hos medarbetarna, och därmed  
för företaget, är att skapa ett socialt klimat som gör att varje medarbetare  
känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap.


Viljan och lusten att ständigt förändra till det bättre har sin utgångspunkt i per-
sonalens självkänsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värde-
grunden är därför särskilt viktigt för att skapa goda förutsättningar för ständigt 
lärande och ansvar. I konkreta termer innebär det att Frida Utbildning ska präglas 
av öppenhet och en stark tilltro till personalens kompetens och förmåga.


I ett klimat av samverkan och flexibilitet ska också tid och ekonomiska resurser 
avsättas för att ge medarbetarna möjlighet att tydliggöra organisationens mål 
genom en ständig dialog. Varje medarbetare ska också ha ett reellt inflytande 
över hur arbetet organiseras och genomförs. Mångfald ska prägla verksamheten! 







• Klara sociala spelregler som innebär respekt och arbetsro i positiv mening


• Social öppenhet ska prägla verksamheten


• En stark tilltro till våra barns och ungdomars förmåga att bygga kunskap


• En stark tilltro till personalens kompetens 


• Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet


• Ledningen ska sträva e!er att tydliggöra mål genom en ständig dialog


• Tid och ekonomiska resurser ska avsättas för utveckling


• Mångfald ska prägla verksamheten


• Planering, uppföljning och utvärdering ska vara naturliga inslag


• Personalen ska ha ett reellt medinflytande 


• Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och inflytande


Vid Fridaskolorna har arbetet med att åstadkomma en god 
miljö tagit sig uttryck i följande riktlinjer för verksamheten: 


Våra riktlinjer.


Ledningens uppdrag är att skapa tid för kon-


struktiva dialoger kring riktlinjerna och att 


ständigt lyfta fram goda exempel. Ledningen 


ska också följa upp resultatet av skolans arbete 


och ta initiativ till att genomföra ständiga för-


ändringar till det bättre i verksamheten.







En god miljö för 
utveckling och lärande.
Grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling är 
en god miljö för lärande. Att skapa ett socialt klimat som gör att alla våra barn 
och ungdomar känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap är 
därför ett av våra viktigaste åtaganden. 


Viljan och lusten att utvecklas och lära 
har sin utgångspunkt i barnens och 
ung domarnas nyfikenhet, självkänsla 
och trygghet. Att aktivt arbeta med den 
här delen av värdegrunden är därför 
nödvändigt för att skapa goda förutsätt-
ningar för utveckling, lärande och ansvar. 







Personalens uppdrag.
Personalens uppdrag är att med utgångspunkt i riktlinjerna  
föra en dialog i sy!e att skapa ett gemensamt förhållningssätt 
när det gäller utveckling, kunskap och lärande. I uppdraget ligger 
också att utveckla redskap för hur barnen och ungdomarna  
ska kunna involveras i arbetet.







Föräldrarnas
uppdrag.
Föräldrarna ska inbjudas till en dialog 
kring vårt gemensamma ansvar att skapa 
en god miljö för utveckling och lärande. 
Detta kan ske till exempel i samband 
med föräldramöten, vardagliga kontakter, 
seminariekvällar etc.







Ledningens  
uppdrag.


Ledningens uppdrag  
är att skapa tid för  
konstruktiva dialoger kring 
riktlinjerna och att ständigt 
ly"a fram goda exempel. 
Ledningen ska också följa 
upp resultatet av skolans 
arbete och ta initiativ till 
att genomföra ständiga 
förändringar till det bättre 
i verksamheten.







Fridaskolan i Trollhättan
www.fridaskolan.se
Telefon 0520-47 08 00


Fridaskolan i Uddevalla
www.fridaskolan.se
Telefon 0522-945 00


Fridaskolan i Vänersborg
www.fridaskolan.se
Telefon 0521-26 01 80


Fridaskolan i Mölnlycke
www.fridaskolan.se
Telefon 031-761 85 00


Fridaskolan i Göteborg
www.fridaskolan.se
Telefon 031-381 61 00


Fridagymnasiet i Vänersborg
www.fridagymnasiet.se
Telefon 0521-26 04 20 


Fridaskolorna AB
www.fridaskolorna.se
Telefon 0521-26 04 00


Frida Didaktikcentrum AB
www.didaktikcentrum.se
Telefon 0521-26 04 00


Frida Utbildning AB
www.fridautbildning.se
Telefon 0521-26 04 00
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Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Malin Johansson 761220‐5604


Telefon E‐post


0705552016 malin.johansson@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Vd och styrelseledamot i Fridaskolorna AB och Frida Utbildning AB


 


Namn Personnummer


Tomas Borgvall 601009‐5518


Telefon E‐post


0704508568 tomas.borgvall@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Utbildningschef


 


Namn Personnummer


Birgitta Arosenius 571225‐5586


Telefon E‐post


0709107203 birgitta.arosenius@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Ekonomichef och styrelseledamot i Fridaskolorna AB


 


Namn Personnummer


Kristoffer Karlsson 830103‐4834


Telefon E‐post


0704325805 kristoffer.karlsson@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Ekonomistrateg


 


Namn Personnummer


Håkan Johansson 490822‐5131


Telefon E‐post


0705567349 hakan.johansson@fridautbildning.se


Position eller befattning  


Styrelseordförande i Fridaskolorna AB och Frida Utbildning AB


 


Namn Personnummer


Mikael Alexandersson 520706‐5193


Telefon E‐post


0703004205 mikaelalexandersson@outlook.com


Position eller befattning  


Styrelseledamot Frida Utbildning AB


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 







För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Malin Johansson 761220‐5604


Telefon E‐post


0705552016 malin.johansson@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Vd


 


Namn Personnummer


Birgitta Arosenius 571225‐5586


Telefon E‐post


0709107203 birgitta.arosenius@fridaskolan.se


Position eller befattning  


Ekonomichef och styrelseledamot i Fridaskolorna AB


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Fridaskolorna AB är ett helägt dotterbolag av Frida Utbildning AB (5567028385). Ägare med väsentligt 
inflytande redovisades under föregående punkt.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


Samtliga personer i ägar‐ och ledningskretsen har lång och gedigen erfarenhet av att bedriva skola. 
Fridaskolorna har bedrivit grundskoleverksamhet i snart 26 år och gymnasieverksamhet i 12 år. Två av 
personerna som omfattas av ägar‐och ledningsprövningen har varit med sedan starten 1993. 


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


Håkan Johansson
Lärarutbildning och pedagogisk vidareutbildning med forskningsinriktning.
Fortbildningskonsulent, Avdelningsdirektör, och Skolinspektör inom Länsskolnämnden med ett särskilt 
ansvar för skolutveckling
Expert på Fortbildningsnämnden med ansvar för dåvarande S, N, O, R och P:s län (Värmlands, Hallands, 
Göteborg och Bohusläns, Skaraborgs och Älvsborgs län)
Ledamot i Linjenämnden för lärarutbildning (Gbg)
Lärarutbildare (Gbg)
Deltog i framtagandet av kursplanen i matematik (Lpo 94)
Grundare till Fridaskolorna. Rektor för Fridaskolan Vänersborg under ett antal år och sedemera koncernchef 
fram till augusti 2014, numera styrelseordförande inom Frida Utbildning AB. 
Designat rektorsutbildning inom skolutveckling och systemteori och utbildat ca 600 skolledare.
Läromedelsförfattare i matematik


Birgitta Arosenius
Lärarutbildning samt utbildning i företagsekonomi.
Arbetat som lärare 20 år och skolledare 4 år.
Grundare till Fridaskolorna. 
Har suttit med i Fridaskolornas koncernledning sedan 2000


Malin Johansson 
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola
Har sedan 2002 arbetat med förändringsarbete inom skola.
Har arbetat som skolledare i 8 år.
Har suttit med i Fridaskolornas koncernledning sedan 2006 och är koncernchef och vd för Frida Utbildning 
och Fridaskolorna sedan 2014.
Har bedrivit ledarutbildning för skolledare de senaste 10 åren.


Tomas Borgvall
Lärarutbildning för grundskolans högstadium och gymnasieskola, ledarutbildningar.
Har arbetat som lärare i 15 år.
Har arbetat som rektor på grundskola och gymnasieskola i 7 år.







Har arbetat som utbildningschef (motsvarande skolchef) inom Fridaskolorna och Frida Utbildning de senaste 
10 åren.
Har bedrivit ledarutbildning för skolledare de senaste 10 åren.
Har suttit med i Fridaskolornas koncernledning sedan 2006.


Mikael Alexandersson
Professor i pedagogik och i allmändidaktik. 
Har varit rektor vid Högskolan i Halmstad, dekan vid Utbildningsfakulteten, Göteborgs universitet, och chef 
för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet. 
Har lång och bred erfarenhet av skolutveckling, skolforskning och utvärdering inom utbildningsväsendet. 
Har ansvarat för forskningsprojekt som bland annat inneburit forskningsfrågor som berört elvers lärande, 
professionsutveckling inom skolväsendet samt utbildningspolitik och skolans styrning. Har medverkat i ert 
stort antal utredningar inom skol‐ och utbildningssektorn och har då på olika sätt varit kopplad till 
Skolöverstyrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet.


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


Tomas Borgvall
Har deltagit i arbetsmiljöutbildningar via vår företagshälsa
Har deltagit i arbetsrättsliga utbildningar via vår arbetsgivarorganisation Almega
Erfarenhet av ledning av arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga frågor som rektor och skolchef, se tidigare 
beskrivning. 
Anordnar årliga interna utbildningar i arbetsmiljö och arbetsrätt för skolledare 
Genomför årliga arbetsmiljöutbildningar för personal tillsamman med fackförbunden och 
företagshälsovården.
Flera års erfarenhet av lokalt och centralt arbete med MBL och övriga centrala fackliga processer. 


Birgitta Arosenius
Har deltagit i arbetsmiljöutbildningar via vår företagshälsa
Har deltagit i arbetsrättsliga utbildningar via vår arbetsgivarorganisation Almega
Erfarenhet av ledning av arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga frågor.
15‐års medlemsskap i Almegas tjänsteföretagens förhandlingsdelegation.
Flera års erfarenhet av lokalt och centralt arbete med MBL och övriga centrala fackliga processer. 


Malin Johansson
Har deltagit i arbetsmiljöutbildningar via vår företagshälsa
Har deltagit i arbetsrättsliga utbildningar via vår arbetsgivarorganisation Almega
Erfarenhet av ledning av arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga frågor i sin roll som skolledare och vd.


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.


Kristoffer Karlsson
Filosofie magisterexamen i företagsekonomi.
Har arbetat nio år på Handelsbanken med företagsrådgiving, finasieringsfrågor och kreditanalys. Är via 
dessa arbetsuppgifter väl insatt i aktiebolagslagen.
Har arbetat som ekonomistrateg i koncernledningen för Fridaskolorna AB sedan 2015 och har under dessa 
år förvärvat erfarenhet av skollagstiftning och ekonomiska villkor för friskolor.


Birgitta Arosenius
Utbildning i företagsekonomi.
Har löpande gått kurser inom skollagens regler kring ekonomiska villkor för friskolor, skatteregler, 
redovisningsregler samt pensionssystem. 
Har varit ansvarig för boksluts‐ och årsredovisningsarbetet i koncernen de senaste 10 åren. Är via den här 
erfarenheten väl insatt i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. 


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 


Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.


 







kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3.      Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna juridik samt ekonomi,
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna
beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och teknikprogrammet med
inriktningarna samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap
4.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.
5.      Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

 
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:977 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.
                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar
 
Susanna Lindström
Utredare
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Remiss gällande Hvilan Utbildning AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för 

en utökning av en befintlig fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr 32-

2018:11950)
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2019VFN154
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-04 2019VFN154  600

Yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Hvilan Utbildning AB avser en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 75 elever inom ekonomiprogrammet med 
inriktning ekonomi. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en mindre utökning av utbildningsplatser inom ekonomiprogrammet i Göteborgs stad 
inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation.

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Hvilan Utbildning AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet
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Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB (Dnr 
2018:11950)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Hvilan Utbildning AB om en utökning 
av en befintlig gymnasieskola vid Hvilan Utbildning AB i Göteborgs kommun fr.o.m. 
läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN154 600
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Yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB (dnr 
2018:11950)

Bakgrund 
Hvilan gymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser utökningen att 
omfatta 75 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar: 
 
 Ekonomiprogrammet med inriktning 

o Ekonomi 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 
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 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
   
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Ekonomiprogrammet 83% 103 124
 
  
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal platser 

Ekonomiprogrammet 95% 1873 1976
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren. Ökningen är dock inte jämförbar med det 
antal lediga utbildningsplatser som finns i regionen.  
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Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
Hulebäcksgymnasiet krävs 3-4 klasser per år på ekonomiprogrammet. 
Höstterminen 2019 planerar Hulebäcksgymnasiet att starta totalt fyra klasser 
på ekonomiprogrammet för att möta söktrycket. 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom 
ekonomiprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka 
Hulebäcksgymnasiets organisation.

 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss 32-2018:11950 Ansökan från Hvilan Utbildning AB
den 20 februari 2019 14:19:50

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 20 februari 2019 13:41
Till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@ale.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunen; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se;
lerums.kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se; stad@molndal.se;
partille.kommun@partille.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommun@ockero.se
Kopia: Jimmy Sjöstedt
Ämne: Remiss 32-2018:11950 Ansökan från Hvilan Utbildning AB

Remiss från Skolinspektionen
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Göteborg i
Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående


gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 


Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2020


Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Hvilan Utbildning AB


Organisationsnummer/personnummer
556606‐6980


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Hvilan Gymnasium Göteborg


 
 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Hvilan Utbildning AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556606‐6980


Utdelningsadress Kabbarpsvägen 126


Postnummer 23252


Ort Åkarp


 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


 
Lägg till bilaga


 


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
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‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


Ej aktuellt


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.


Kontaktperson Jimmy Sjöstedt


E‐postadress jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se


Telefon arbetet 040‐463706


Mobil 0735‐230503


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Utbildningschef


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Hvilan Gymnasium Göteborg


Skolenhetens adress Kabbarpsvägen 126


Postnummer 23252


Ort Åkarp


1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 


1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.


27842653


 


1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.


Det nya namnet anges här.


 


1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0


Infoga program
 


Totalt antal elever vid skolenheten 0
 


1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.







 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.


Hvilan Gymnasium Göteborg startar upp hösten 2019. Skolan har fått ett övertygande mottagande av elever 
och föräldrar, och då vi får många frågor även på Ekonomiprogrammet inriktning juridik avser vi kunna 
erbjuda även den inriktningen fr.o.m. hösten 2020. 


Då skolan har god tillgång till teoretiska lokaler som inte utnyttjas fullt ut hösten 2020 ser vi inte behov att 
utöka vad gäller de sedvanliga undervisningslokalerna. 


Utökningen, som kommer att komplettera våra redan befintliga tillstånd på program och inriktningar, skulle  
långsiktigt stärka skolenhetens ekonomi. 


Skolan kommer att behöva utöka lärartjänsterna ytterligare. Dels för att de nu beräknade lärartjänsterna inte 
har utrymme för ökningen men också för att det tillkommer kurser i t.ex. juridik som vi idag inte har 
lärarkompetensen för. Vi bedömer att vi är en attraktiv arbetsplats som inte har svårigheter att rekrytera 
duktiga och behöriga lärare. Utökningen kommer påverka skolverksamheten positivt på flera nivåer. 
Skoladministrationen, skolrestaurangen, elevhälsan, allmänna elevutrymmen är exempel på områden som 
kommer att behöva utvecklas/utökas.


Framför allt ser vi flera positiva synergieffekter med programinriktningen vi söker och våra befintliga
program.


 
 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Juridik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 25 0 0 25


Läsår 2 25 25 0 50


Läsår 3 25 25 25 75


Fullt utbyggd
verksamhet


25 25 25 75


Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


25 25 25 75


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt







  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.


Vi avser att komplettera med en elevprognos i april 2019. Kontakt och avtal med extern leverantör av 
undersökningen är klar och undersökningen genomförs under mars 2019.


Lägg till bilaga


 
 


3. Ekonomi
 


3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Hvilan Utbildning bedriver utbildningsverksamhet på fyra orter med samma organisationsnummer. Hvilan 
ägs av en ideell organisation vars enda ägarintresse är kvalitativ utbildning. Ägarföreningen har inte någon 
vinstutdelning utan alla medel återinvesteras i utbildningsverksamheten. 


Befintliga verksamheter visar därmed goda siffror och skolan har en mycket god soliditet och likviditet, och 
kan därför göra utökningar och nyetableringar med eget kapital. Se årsredovisning och bilagor under 3.2 och 
3.4.


Inlämnad likviditets‐ och resultatbudget visar en bärighet redan i skiftet mellan år 1 och år 2.


 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Lägg till bilaga


 


3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 


Bidragsbeloppet kommer att grundas i riksprislistan om elevens hemkommun saknar programmet, eller i 
hemkommunens fastställda bidragsbelopp. Då vi i dagsläget inte kan veta vilka kommuner eleverna kommer att 
tillhöra använder vi riksprislistan som underlag, och då 2018 års underlag eftersom 2019 inte är publicerat än.


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 







Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..


Ej aktuellt.


Lägg till bilaga


 


3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


Ej aktuellt.


 


3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever
Antal lärare
 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
gymnasieskola


2080000 Kommunalt bidrag
gymnasieskola


2080000 4160000 6240000


Lån Övriga intäkter


Aktieägartillskott/
ägartillskott


       


Finansiering med egna
medel


       


Annan finansiering        


Övriga inbetalningar        


Summa inbetalningar 2080000 Summa intäkter 2080000 4160000 6240000


           


Utbetalningar   Kostnader      


Personal   Personal      


    Skolledning 147000     Skolledning 147000 147000 250000


    Lärare
gymnasieskola


972000     Lärare
gymnasieskola


972000 1684800 2462400


    Övrig personal     Övrig personal


    Administration     Administration 124000 187000


    Rekrytering 15000     Rekrytering 15000 25000 25000


    Fortbildning 15000     Fortbildning 15000 30000 45000


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      







    Lokalkostnad 500000     Lokalkostnad 500000 700000 1125000


    Kostnader för
    speciallokaler


80000     Kostnader för
    speciallokaler


80000 100000 150000


    Möbler        


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


144000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


144000 178000 266000


    Telefon, kopiator mm        


Läromedel   Läromedel      


    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)


175000     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)


175000 350000 525000


    Datorer          


Övrigt   Övrigt      


    Info och annonsering 60000     Info och
annonsering


60000 100000 120000


    Elevhälsa 80000     Elevhälsa 80000 160000 240000


    Skolmåltider 125000     Skolmåltider 125000 250000 375000


    Försäkringar 5000     Försäkringar 5000 10000 15000


    Studie‐ och
    yrkesvägledning


30000     Studie‐ och
    yrkesvägledning


30000 60000 98000


    APL‐handledning     APL‐handledning


    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader


Finansiella poster   Finansiella poster      


    Räntor     Räntor


    Amorteringar Avskrivningar      


        Möbler 72000 144000 216000


        Datorer


        Telefon, kopiator
mm


10000 15000 20000


Summa utbetalningar 2348000 Summa kostnader 2430000 4077800 6119400


Över/underskott ‐268000 Vinst/förlust ‐350000 82200 120600
 


 


3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


Ej aktuellt, Hvilan har eget kapital att täcka förlust år 1.


 
 


4. Lokaler
4.1 Lokaler


Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.


Hvilan Utbildning avser utöka befintlig skolenhet med ytterligare en inriktning inom Ekonomiprogrammet. 


I och med skolstarten hösten 2019 finns befintliga basrum, grupprum och sociala lokaler och ett fullgott 
skolbibliotek som utvidgas med lämplig facklitteratur. 


Det finns undervisningslokaler för att täcka behovet för ytterligare en inriktning/ klass per årskurs.


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.


Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen


Idrott och hälsa
Befintliga lokaler (idrottshall och gym) ‐ kommer att hyras in externt i direkt närhet till skolan, eleverna går 
eller cyklar dit på några minuter







Naturvetenskapliga ämnen
Befintliga lokaler (laborationssalar) ‐ kommer finnas egna på skolan


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor


 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.


 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


2 1.5 3 2.6 4 3.8 4 3.8


Antal elever per lärare, läsår 1 16.666666666666668
Antal elever per lärare, läsår 2 19.23076923076923
Antal elever per lärare, läsår 3 19.736842105263157
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 19.736842105263157
 


Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


10 7.5 16 14.6 25 22.8 25 22.8
 


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Till befintliga studieförberedande program har skolan behöriga karaktärslärare i svenska, engelska, 
matematik, biologi etc. Bland dessa lärare finns utrymme för mer undervisning, idag planerar vi för en 
lärartäthet i verksamheten om ca 17 elever/lärare. För en stor del av den undervisning som tillkommer med 
utökningen finns det redan lärarkapacitet, och här finns även synergier med elever som går 
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, därav beräknar vi en något högre lärartäthet åk 2 och åk 3. För 
utökningen behöver lärartjänsterna kompletteras med behörigheter som idag saknas på sökta inriktningen.


 
 


5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


 
 


6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 







6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Infoga program


 
 


6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


 


6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


 


6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


 


6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


 


7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


 


7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.


 
 


 











































































  Bolagsordning för Hvilan Utbildning AB 


Antagen 2009-04-07 


§ 1. Firma  


Aktiebolagets firma är Hvilan Utbildning AB. 


§ 2. Säte 


Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne län och Staffanstorps kommun. 


§ 3. Verksamhet 


Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning ävensom idka därmed förenlig 


verksamhet.  


§ 4. Aktiekapital 


Aktiekapitalet ska vara lägst 200.000 och högst 800.000 kronor. 


§ 5. Antal aktier 


Antalet aktier ska vara lägst 2.000 och högst 8.000 stycken. 


§ 6. Styrelse 


Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 


styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska minst en 


styrelsesuppleant väljas. 


§ 7. Revisorer 


För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 


verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 


§ 8. Kallelse 


Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast sex och senast två veckor före 


stämman. 


§ 9. Ärenden på årsstämman 


På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 


1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 


2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 


3. Val av en eller två justeringsmän. 


4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 


5. Godkännande av dagordning. 


6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 


7. Beslut om 


 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 


 b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 


  fastställda balansräkningen och 


 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 


8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 


9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 


10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 


 eller bolagsordningen. 


§ 10. Räkenskapsår  


Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni 








Protokoll per capsulam vid  


förbundsstämman med 


 GRÖNA NÄRINGENS RIKS- 


ORGANISATION  


den 7 december 2018 


   


 


 


 


 


 


 


§ 1 


 


Styrelsen i Gröna näringens riksorganisation GRO har beslutat att 


genomföra en förbundsstämma per capsulam. 


Därefter förklarades stämman öppnad. 


 


 


 


 


Öppnande 


§ 2 


 


Beslöts att utse Eric Winding till att leda dagens förhandlingar. 


 


 


 


 


Ordförande 


 


§ 3 


 


Anmäldes Eva Anflo, Stockholm, som protokollsekreterare. 


 


 


 


Sekreterare 


 


§ 4 


 


Antalet fullmäktige fastställdes på förbundsstämman 2017 till 31. 


Styrelsen har fastställt en fördelning mellan sektionerna, som på sina 


respektive årsmöten har utsett fullmäktige. 


 


Beslöts att fastställa listan över fullmäktige som röstlängd (Bifogas). 


 


 


 


 


Röstlängd 


 


§ 5 


 


Beslöts att till protokolljusterare utse samtliga fullmäktige som var och en 


undertecknar protokollet 


 


 


 


 


Justerare 


 


§ 6 


 


Då kallelse utgått i enlighet med förbundets stadgar förklarades stämman 


i behörig ordning utlyst. 


 


 


 


 


 


Stämmans 


utlysande 
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§ 7 


 


Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 


 


 


 


 


Dagordning 


 


§ 8 


 


Beslöts att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för  


GRO Ideell förening 2017-07-01 till och med 2018-06-30 samt 


verksamhetsberättelsen för Bidragsfonden 2017-01-01 till och med  


2017-12-31 till handlingarna. 


 


 


 


 


Styrelsens 


berättelse 


 


§ 9 


 


Beslöts att berättelserna över revisorernas granskning av räkenskaperna 


för GRO ideell förening år 2017-07-01 - 2018-06-30 samt Bidragsfonden  


2017-01-01 - 2017-12-31 lades till handlingarna. 


 


 


 


 


Revisions-


berättelse 


 


§ 10 


 


Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017-07-01 -  


2018-06-30 för förbundet. 


 


 


 


 


Resultat- och 


balansräkning 


 


§ 11 


 


Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag balansera 6 231 274 kr i ny 


räkning.  


 


 


 


 


Disposition 


 


§ 12 


 


Beslöts att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja förbunds-


styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för förvaltningen under 


2017-07-01 - 2018-06-30. 


 


 


 


 


Ansvarsfrihet 


 


§ 13  


 


Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, ordförandeuppdraget 


inom Gröna näringens riksorganisation arvoderas oförändrat med 35 000 


kr/år. 


 


 


 


 


 


Arvoden m.m. 
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För övriga uppdrag skall arvode och reseersättningar utgå i enlighet med 


LRF-norm 


 


 


§ 14 


 


Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen oförändrat 


skall bestå av fem ledamöter. 


 


 


 


Antal styrelse-


ledamöter 


 


 


Valberedningen informerade om att Bengt Jönsson meddelat att han inte 


stod till förfogande för omval. 


 


Valberedningen föreslog följande: 


 


Omval av Eva Axelsson, Norrköping och Nils Palmgren, Mörarp, båda 


för en tid av två år. 


 


Nyval av Stefan Olsson, Grevie, för en tid av två år. 


 


Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande 


styrelse: 


 


Eva Axelsson, Norrköping, omval på två år 


Nils Palmgren, Mörarp, omval på två år 


Stefan Olsson, Grevie, nyval på två år 


 


I styrelsen ingår därutöver Eric Winding, Månkarbo och Sten Olsson, 


Simrishamn. Båda med en mandatperiod på ytterligare ett år. 


 


Val av styrelse-


ledamöter 


 


§ 15 


 


Beslöts att omvälja Eric Winding, Månkarbo, till styrelseordförande 


tillika förbundsordförande i GRO ideell förening  


för en tid av ett år. 


 


 


 


 


Val av 


ordförande 


 


§ 16 


 


Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja följande 


personer till revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år. 


 


Revisorer                    Suppleanter 


Per G Fjelkner, Fjälkinge (omval)       Per Rudqvist, Påarp (omval) 


Nils-Åke Månsson, Påarp (omval) 


 


 


 


Val av revisorer 
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§ 17 


 


Valberedningen har under gångna året bestått av tre ledamöter. En plats 


har varit vakant. Samtliga har en löpande mandatperiod på två år, där 


mandatperioden nu går ut för Lars-Göran Holst, Tollarp och Bruno 


Bergmar, Skänninge.  


 


 


Beslöts att till valberedning välja:  


Lars-Göran Holst, Tollarp och Bruno Bergmar, Skänninge, omval på två 


år. En plats förblir vakant. 


 


I valberedningen ingår därutöver Markus Svensson, Barkarö. 


 


 


Beslöts att till sammankallande i valberedningen välja Lars-Göran Holst, 


Tollarp. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Valberedning 


 


§ 18 


 


Beslöts att styrelsen utser fullmäktige att företräda förbundet vid stämmor 


samt ombud till stämmor i organisationer till vilka förbundet är anslutet. 


 


 


 


 


Val av 


fullmäktige  


 


 


§ 19 


 


Inga motioner fanns att behandla. 


 


 


 


 


Motioner 


 


§ 20 


 


Beslöts att, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, fastställa den 


ideella medlemsavgiften till Gröna näringens riksorganisation – GRO till 


0 kr för år 2018. 


 


 


 


 


Medlemsavgifter 


2018 


 


§ 21 


 


Inga ärenden hade hänskjutits till stämman. 


 


 


 


Ärenden som av 


styrelsen eller 


medlem 


hänskjutits till 


stämman 
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§ 22 


 


Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa antalet fullmäktige 


vid nästa ordinarie förbundsstämma till 31 st. 


 


 


 


 


 


Fastställande av 


antal fullmäktige 


 


 


 


§ 23 


 


Inga övriga ärenden fanns anmälda. 


 


 


 


 


Övriga ärenden 


 


 


 


§ 24 


 


2018 års stämma förklarades avslutad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Avslutning 


 


 


 


Dag som ovan 


 


Justeras:                                                             Vid protokollet 


 


 


 


Eric Winding                                                        Eva Anflo 


 


 


 


 


 


Justeras av fullmäktige:………………………………………………. 


 


 


Namnförtydligande:…………………………………………………… 


 


 


 


 


 


  








 


 


Stadgar för Gröna näringens riksorganisation  


- GRO, ideell förening  
-  


Firma, ändamål, styrelsen säte  
 


1 §  


Firma  


Föreningens firma är Gröna näringens riksorganisation - GRO, ideell förening. 


Föreningen benämns nedan förbundet.  


 


2 §  


Ändamål  


Förbundet är en partipolitiskt obunden organisation med uppgift att tillvarata den 


svenska grönsaks-, trädgårds- och potatisnäringens och i denna verksamma odlares/-


producenters intressen, i vid mening. Häri ingår exempelvis odling/produktion av 


frukt, bär, potatis, grönsaker och prydnadsväxter samt härtill anslutande handels- 


och förädlingsverksamhet.  


 


Förbundet skall:  


 verka för en fast sammanhållning mellan odlarna/producenterna 


 bedriva utbildning 


Förbundet skall genom Lantbrukarnas Riksförbund - LRF  


 tillhandahålla, medlemmar och medlemmars medlemmar i olika led, service-


tjänster i form av information och rådgivning  


 främja näringens ekonomiska verksamhet  


 företräda näringens och dess utövare i förhållande till statsmakterna, kommuner, 


övriga samhällsgrupper och eljest då så finnes påkallat  


 i övrigt nationellt och internationellt bevaka och tillvarata näringens intressen  


 


3 §  


Säte  


Styrelsen har sitt säte i Hvilan, Staffanstorp  


 


Organisation 


4 §  


Organisation 


Förbundets organ är förbundsstämman, förbundsstyrelsen och revisorerna 


 







Förbundet indelas medlems- och verksamhetsmässigt i sektioner. 


 


GRO Frukt 


GRO Bär 


GRO Plantskolor 


GRO Växthusgrönsaker 


GRO Prydnadsväxter 


GRO Potatis 


GRO Industripotatis 


GRO Frilandsgrönsaker 


GRO Industrigrönsaker 


GRO Marknad - frukt och grönt 


GRO Marknad - prydnadsväxter 


 


vilka utgör underordnade organ. 


 


Förbundsstämman beslutar om inrättande och avveckling av underordnade organ. 


Stämman äger delegera beslutanderätt i dessa frågor till styrelsen. Inrättande och 


avveckling av sektion skall ske genom stadgeändring.  


 


Underordnade organ skall ha av förbundsstyrelsen godkända stadgar. 


 


 


Medlemskap, avgifter m.m. 
 


5 §  


Medlemskap  


För medlemskap i förbundet krävs att personen har ett medlemskap i LRF. 


 


Till medlem kan antas: 


1. Fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller på 


annat sätt är yrkesmässigt sysselsatta inom den svenska grönsaks-, trädgårds- 


och potatisnäringen. 


2. Andra fysiska och juridiska personer än de som angetts under punkt 1 och som 


kan antas främja förbundets ändamål. 


3. Förbundsstyrelsen kan till hedersledamot av förbundet utse person som utfört 


särskilt tjänstfullt arbete för förbundet eller för den svenska grönsaks-, trädgårds- 


och potatisnäringen. 


 


Ansökan om medlemskap från dem som avses i punkt 1 och 2 skall vara skriftlig och 


prövas av förbundsstyrelsen eller den eller dem som styrelsen utser.  


 


Medlem enligt punkt 1 skall tillhöra den/de sektioner som betingas av medlemmens 


näringsverksamhet.  


 


Beträffande den som söker medlemskap och skall tillhöra sektion Marknad -frukt 


och grönt kan styrelsen uppställa särskilt krav på omsättning.  


 


6 §  


Avgifter  


Förbundsstämman kan besluta att medlem skall till förbundet betala en årlig 







medlemsavgift samt dennas storlek. Medlemsavgifterna kan vara olika för olika 


medlemmar.  


 


Medlem skall betala 


1. Den av förbundsstämman fastställda medlemsavgiften till GRO 


2. En basserviceavgift till LRF GRO, som föreslås av LRF GRO-delegationen och 


fastställs av LRFs förbundsstyrelse    


3. En av respektive sektion föreslagen särskild sektionsserviceavgift till LRF GRO, 


som fastställs av LRFs förbundsstyrelse 


Hedersledamot betalar inga avgifter.  


 


 


7 §  


Uppsägning  


Vid uppsägning eller utebliven betalning av medlemsavgifterna, till GRO, LRF och 


respektive sektion, upphör medlemskapet den dag uppsägningen kommit GRO 


tillhanda eller tre månader efter förfallodagen. 


 


 


8 §  


Uteslutning  


Medlem som inte i fastställd ordning erlägger stadgade avgifter till förbundet och 


LRF, som uppträder illojalt mot förbundet, som motarbetar förbundets syften eller i 


övrigt skadar dess intressen, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. 


 


 


9 §  


Förlust av rösträtt m m  


Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde eller uteslutits förlorar genast 


rätten att delta i överläggningar och beslut om förbundets angelägenheter.  


 


Medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att utfå någon del av förbundets 


tillgångar.  


 


 


Styrelse och revisorer m.m.  
 


10 §  


Styrelse  


Förbundets styrelse skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter. 


Styrelseledamöterna väljs av ordinarie förbundsstämma för tiden till dess ordinarie 


förbundsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.  


 


Styrelsens ordförande, tillika förbundsordförande, väljs av förbundsstämman för 


tiden till dess ordinarie förbundsstämma hållits. I övrigt konstituerar styrelsen sig 


själv.  


  


 


11 §  


Sammanträden  







Styrelsen sammanträder på tid och plats som ordföranden bestämmer. Styrelsen skall 


även sammankallas då en styrelseledamot för uppgivet ändamål begär det.  


 


Styrelsen är beslutför då mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. 


Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst 


utom vid val då lotten skiljer.  


 


Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som undertecknas eller justeras av 


ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.  


 


12 §  


Styrelsens uppgifter  


Styrelsen svarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets 


angelägenheter motsvarande vad som gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar.  


 


13 §  


Firmatecknare  


Förbundets firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.  


 


14 §  


Räkenskapsår  


Förbundets räkenskapsår är 1 juli till 30 juni 


 


15 §  


Revisorer  


För granskning av förbundets årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens 


förvaltning skall på ordinarie förbundsstämma väljas två revisorer och en eller två 


personliga revisorsuppleanter för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma.  


 


 


Förbundsstämma  
 


16 §  


Förbundsstämma  


Förbundsstämmans befogenheter utövas helt av högst femtio fullmäktige utsedda på 


sätt som anges i 17 §. 


 


Ordinarie förbundsstämma hålls före december månads utgång på tid och plats som 


styrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma hålls då styrelsen finner sådan erford-


erlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst 


en tiondel av samtliga röstberättigade.  


 


Förbundsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den 


som styrelsen utsett.  


 


Medlem har närvarorätt vid förbundsstämman. 


 


 







17 §  


Fullmäktige  


Från varje sektion enligt 4 § utses först en fullmäktig och en suppleant. 


Återstående fullmäktige och suppleanter utses från sektionerna proportionellt i 


förhållande till de basserviceavgifter som inbetalts till LRF-GRO föregående 


räkenskapsår. Hur dessa fullmäktige och suppleanter skall utses bestäms inom varje 


sektion. Styrelsen fastställer årligen fördelningen av fullmäktige. Varje sektion 


anmäler till styrelsen inom tid som styrelsen fastställer namn och adress 


på fullmäktige som utsetts av sektionen. 


 


Varje fullmäktig har en röst. 


 


Beslutförhet  


Förbundsstämman är beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktig är 


närvarande.  


 


Kallelse  


Kallelse till förbundsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelse skall ha skett 


senast 14 dagar före ordinarie och senast 7 dagar före extra förbundsstämma.  


 


18 §  


Ärenden  


På ordinarie förbundsstämma skall förekomma:  
 


1. Val av ordförande för stämman  


2. Anmälan av protokollförare  


3. Fastställande av röstlängd  


4. Val av två personer att jämte ordföranden att justera stämmans protokoll  


5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  


6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senast räkenskapsåret  


7. Revisorernas berättelser  


8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 


koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 


9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  


10. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till 


olika uppdrag inom förbundet  


11. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter  


12. Val av ordförande i styrelsen, tillika förbundsordförande  


13. Val av revisorer jämte suppleanter  


14. Bestämmande av medlemsavgift till förbundet  


15. Val av valberedning och sammankallande i denna  


16. Val av fullmäktig och suppleanter till stämmor i organisationer till vilka 


förbundet är anslutet  


17. Fastställande av antalet fullmäktige vid nästa ordinarie förbundsstämma 


18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 


19. Övriga ärenden  


 


 







19 §  


Valberedning  


Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.  


 


20 §  


Motionsrätt  


Medlem har rätt att få ärende behandlat vid en förbundsstämma. Sådant ärende skall 


anmälas skriftligen till styrelsen senast en månad före stämman. 


 


 


Övriga bestämmelser  
 


21 §  


Stadgeändring, likvidation  


Beslut om ändring av stadgarna fattas av en förbundsstämma med minst två 


tredjedels majoritet av de röstande.  


 


Beslut om att förbundet skall gå i likvidation fattas av förbundsstämma. Beslutet är 


giltigt om samtliga röstberättigade förenat sig om det på en stämma eller beslutet 


fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av 


minst två tredjedelar av de röstande.  


 


22 §  


Behållna tillgångar vid upplösning  


Vid förbundets upplösning skall behållna tillgångar disponeras enligt beslut med 


enkel majoritet av de avgivna rösterna vid den förbundsstämma som sist beslutar om 


likvidationen.  


 


 


 Antagna vid Gröna näringens riksorganisations - GROs stämma i Stockholm 


 2009-03-12 
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Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Sten Olsson 530507‐3537


Telefon E‐post


0705‐204474 djupadals.frukt@telia.com


Position eller befattning  


Ordförande


 


Namn Personnummer


Stefan Hellmer 540219‐4319


Telefon E‐post


0702‐597182 stefan.hellmer@hkr.se


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Rolf Ahrling 460428‐3913


Telefon E‐post


0708‐409959 service@ahrling‐ostinge.se


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Maria Hammenberg 630819‐3900


Telefon E‐post


0706‐110732 maria.hammenberg@telia.com


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Ingalill Hellberg 620814‐2726


Telefon E‐post


0703‐822937 ingalill@hellberg.se


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Eric Winding 560903‐9358


Telefon E‐post


0706‐551195 eric.winding@telia.com


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Alvar Kåfors 780925‐0637


Telefon E‐post


0708‐448878 ak.orto@novo.se


Position eller befattning  


Ledamot







 


Namn Personnummer


Elisabeth Broberg Lewén 611010‐0309


Telefon E‐post


0733‐550079 elisabeth.lewen@hvilanutbildning.se


Position eller befattning  


VD


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 


För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Eric Winding 560903‐9358


Telefon E‐post


0706‐551195 eric.winding@telia.com


Position eller befattning  


Ordförande


 


Namn Personnummer


Sten Olsson 530507‐3537


Telefon E‐post


0705‐204474 djupdals.frukt@telia.com


Position eller befattning  


Vice ordförande


 


Namn Personnummer


Eva Axelsson 620112‐3020


Telefon E‐post


0705‐219873 evaaxelsson8@gmail.com


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Nils Palmgren 570421‐4039


Telefon E‐post


0708‐371414 palmgren.nils@gmail.com


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Stefan Olsson 620708‐3517


Telefon E‐post


0413‐361818 stenolsson@bjarenet.com


Position eller befattning  


Ledamot


 


Namn Personnummer


Gunilla Nordberg 540820‐5929


Telefon E‐post


0706‐482254 gunilla@russlingen.se


Position eller befattning  


Adjungerad


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.







Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


Formella utbildningar
• Gymnasielärarexamen inom företagsekonomi och handel. 
• Yrkeslärarexamen
• Rektorsprogrammet


Kunskap/erfarenhet om skollagstiftning
Kunskaper har förvärvats sedan många år med följande exempel på antal år: 
17, 15, 15, 14, 10, 8


Följande kunskaper finns samlade inom ledningskretsen (styrelsen) 
• Huvudman för drift av skolverksamhet
• Ansvarig och chef vid högskoleenhet som har relevans även inom gymnasiets styrdokument 
• Kommunchef med ansvar över ledande befattningshavare inom utbildningsförvaltningen samt nära den 
politiska ledningen för barn‐ och utbildningsnämnden med utredningar och lagtolkning inkluderat frågor 
som rör skollagstiftningen
• Huvudman, rektor, lärare med erfarenhet från både enskild huvudman som offentlig
• Löpande information samt delaktighet i den löpande verksamheten sedan övertagande av 
verksamheten
• Tjänstgöring inom ett flertal olika kommunala skolor i regionen inom kompetens och 
verksamhetsutveckling där styrdokument är en del av projektägarnas uppdrag
• Ledamot Nationella programrådet
•   L ä r a r e


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


Formella utbildningar
• Rektorsprogrammet med kurser inom arbetsrätt samt arbetsmiljö 
• Handledarutbildning för icke diskriminering
• Certifierad handledare Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Chefsutbildning inom arbetsrätt samt arbetsmiljö
• Kurser inom civilekonomprogrammet där juridik och arbetsmiljö ingår
• Intern längre handledarutbildningar inom Nyföretagarcentrum samt Företagarna
• Interna årliga utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.  Flertalet ledamöter
• Intern utbildning inom ”Säker Gård” i samarbete med fackliga organisationer, Arbetsmiljöverket samt 
branschorganisationer
• Styrelseutbildning 
• Fackliga ombudsmannakurser


Erfarenhet
Kunskaper har förvärvats sedan många år med följande exempel på antal år:
50, 45, 35, 23, 21, 20, 10, 5


• Nio (9) egenföretagare (VD) med personal och arbetsmiljöansvar, såväl i operativ funktion som ytterst 
ansvarig för arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor
• Fyra (4) chefstjänstemän (VD)  med mycket stor erfarenhet av samarbete med såväl fackliga 
organisationer som arbetsmiljöverk  
• Två (2) fackliga lokalombud
• Två (2) förtroendevalda i Gröna Arbetsgivare
• Personuppgiftsombud
• Olika chefspositioner inom högskola (studierektor, prefekt, avdelningschef, sektionschef/dekan) med 
arbetsmiljöansvar mellan 30‐200 medarbetare. Ansvarig för facklig samverkan inom högskolan
• Konsult med uppdrag gentemot flertalet kommuner, organisationer och arbetsplatser i syfte att skapa 
hållbart arbetsliv. Framställt metoder och verktyg för att utbilda kommunanställda på uppdrag av 
kommunförbundet samt genomför kontinuerligt som kursledare ett antal utbildningstillfällen årligen
• Två (2) styrelseledamöter Företagarna


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.







Formella utbildningar
• Tre (3) Civilekonomexamen
• Filosofie kandidat, ekonomi och statistik
• Filosofie doktor i nationalekonomi
• Statsvetenskap, enskilda kurser
• Två (2) Lantmästarexamen
• Två (2) gymnasieexamen med kurser inom företagsekonomi
• Grön utbildning med företagsekonomiska kurser
• Enskilda kurser inom skattelagstiftning, redovisning, Årsredovisning, ekonomisk planering, 
• Två (2) Styrelseutbildning


Erfarenhet (ÅR, aktiebolagslagen, annan lagstiftning) 
Kunskaper har förvärvats sedan många år med följande exempel på antal år:
45,25, 23, 21, 10
• Docent industriell ekonomi
• VD ( fyra, 4) och chef (åtta, 8)  med personal‐ och budgetansvar inom organisationer från 3 till ca 200 
medarbetare
• Lång erfarenhet och insikt inom ekonomisk planering, fastighetsekonomi, budget, bokslut (ÅR), 
finansiering
• Fyra (4) styrelseledamot samt styrelseordförande i olika organisationer
• Konsult stödja företag att kunna använda ekonomisk information för att tydliggöra verksamheten


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 


Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.


 








Hvilan Utbildning AB:   556606-6980 
Kabbarpsvägen 126 
232 52 Åkarp 
Säte: Skåne Län, Staffanstorps kommun 
                                                                         
 
 Ägarkedjan och Ägarandelar    


        


        
Gröna Näringens Riksorganisation ideell förening (GRO), 802411-0846, är till 100% ägare till Hvilan 
Utbildning AB och består av 10 sektioner inom respektive näringsgren. Medlemsantalet är 2018  
475 personer och företag. Verksamheten leds av en styrelse bestående av 5 ledamöter som årligen 
utses på en stämma årligen 50/50. Styrelsen ledamöter består av: Eric Winding, ordf. Sten Olsson, 
v.ordf, Nils Palmgren, Eva Axelsson, Stefan Olsson. 
 
Aktiekapitalet är 200 000 kr fördelat på 2000 aktier Styrelsen företräder 100% av aktierna i Hvilan 
Utbildning AB.  


        


GROs. Sektioner 
benämns: 


 


 


GRO Frukt    


   GRO Bär     


   GRO Plantskolor    


   GRO Växthusgrönsaker   


   GRO Prydnadsväxter   


   GRO Potatis    


       


   GRO Frilandsgrönsaker   


   GRO Industrigrönsaker   


   GRO Marknad - frukt och grönt  


   GRO Marknad - prydnadsväxter  
 







med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1.      En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019-2024).
2.      En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3.      Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen juridik
4.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.
5.      Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

 
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:11950 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.
                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar
 
Frida Hedberg
Utredare
 

  
 
 

 
Bilaga
Ansökan från Hvilan Utbildning AB
 
 
Kopia till
Hvilan Utbildning AB
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Remiss gällande Thoren Innovation School 
AB:s ansökan om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående  gymnasieskola i Göteborgs 

kommun (dnr 2019:893)
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-04 2019VFN155  600

Yttrande över ansökan från Thorén Innovation School AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Thoren Innovation School AB avser en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 42 elever inom Samhällsprogrammet med 
inriktning medier, information och kommunikation. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en mindre utökning av utbildningsplatser inom det samhällsvetenskapliga programmet 
i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Thoren Innovation School AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet
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Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Thoren Innovation School AB (Dnr 
2019:893)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Thoren Innovation School AB om en 
utökning av en befintlig gymnasieskola vid Thoren Innovation School i Göteborgs 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN155 600
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Yttrande över ansökan från Thorén Innovation School AB 
(2019:893)

Bakgrund 
Thoren Innovation School AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser den nya inriktningen att 
omfatta 42 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan ansöker 
om utökning avseende följande program med inriktningar/fördjupningar:  

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Medier, information och kommunikation  

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
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o Personbil 
 Handel- och administrationsprogrammet 

o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
  
 
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Samhällsvetenskapligt 
program 70% 87 124

 
  
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal
 platser 

Samhällsvetenskapligt 
program 89% 1920 2166

Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra per 2019-04-08 
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Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
Hulebäcksgymnasiet krävs fyra klasser per år på samhällsvetenskapliga-
programmet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom 
samhällsvetenskapliga programmet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer 
påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss från Skolinspektionen, ansökan SI 2019:893
den 21 februari 2019 16:22:38

Från: Ole Ulnes För 'tillstand@skolinspektionen.se'
Skickat: den 21 februari 2019 14:52
Till: 'stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se'
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; 'kommun@ale.se' <kommun@ale.se>; 
'kommunstyrelsen@alingsas.se' <kommunstyrelsen@alingsas.se>; 'kommun@harryda.se' 
<kommun@harryda.se>; 'kommun@kungsbacka.se' <kommun@kungsbacka.se>;
'kommun@kungalv.se' <kommun@kungalv.se>; 'lerums.kommun@lerum.se'
<lerums.kommun@lerum.se>; 'kommunen@lillaedet.se' <kommunen@lillaedet.se>;
'stad@molndal.se' <stad@molndal.se>; 'partille.kommun@partille.se'
<partille.kommun@partille.se>; 'kommun@stenungsund.se' <kommun@stenungsund.se>; 
'kommun@tjorn.se' <kommun@tjorn.se>; 'kommun@ockero.se' <kommun@ockero.se> 
Kopia: 'Christina Rosenqvist' <christina.rosenqvist@thorengruppen.se>

Ämne: Remiss från Skolinspektionen, ansökan SI 2019:893

Remiss från Skolinspektionen
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Thoren Innovation 
School Göteborg i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör 
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka 
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal 
med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående


gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 


Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2020


Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thoren Innovation School AB


Organisationsnummer/personnummer
556890‐2653


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Thoren Innovation School Göteborg


 
 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thoren Innovation School AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556890‐2653


Utdelningsadress Järnvägsallén 24


Postnummer 903 28


Ort Umeå


 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


 
Lägg till bilaga


 


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
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‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


‐


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.


Kontaktperson Christina Rosenqvist


E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se


Telefon arbetet 0730251546


Mobil 0730251546


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Thoren Innovation School Göteborg


Skolenhetens adress Åvägen 17 A


Postnummer 41251


Ort Göteborg


1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 


1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.


97177328


 


1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.


Det nya namnet anges här.


 


1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program El‐ och energiprogrammet


Inriktning Dator och kommunikationsteknik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 33 24 24 81


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 9 9


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Informations‐ och medieteknik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 30 30 26 86


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Design och produktutveckling


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 16 16 24 56







Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Teknikvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 8 10 29 47


Infoga program
 


Totalt antal elever vid skolenheten 279
 


1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.


Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan
innebär. Under hösten 2018 utökades verksamheten dessutom med ytterligare ca 200 m2.
Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett
positivt resultat för ekonomin.
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nytt program som kräver mer personal med
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de
ytterligare behov som utökningen innebär.
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmet vi
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.


 
 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Medier, information och kommunikation


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 14


Läsår 2 14 14 28


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 







Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.


Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning via intresseanmälningar på Göteborgs
gymnasiemässa 9‐11 oktober 2018. Metoden är vald i år igen på de orter vi deltar på mässor, då den visar på 
ett direkt riktat intresse för den utbildning vi önskar utöka med. Metoden såg vi också att den godkändes som 
underlag i förra årets ansökningsomgång. Därmed ämnar vi alltså inte att generalisera svaren till 
populationen utan visa på ett faktiskt intresse för utbildningen vilket också utgör själva elevprognosen. Elever 
som har passerat i mässlokalen har varit de vi tillfrågat. Eleverna har muntligen blivit tillfrågade om de vill 
delta i en intresseundersökning via ett samtal som initierades. Har de tackat nej har detta respekterats och de 
har inte deltagit i undersökningen. Därefter ställdes frågorna av den som intervjuade till eleven där 
formuläret då fylldes i utefter svaren. Innan dess har eleverna fått informationen som står på formuläret. Dvs: 
Eleverna/vårdnadshavarna har fått information på mässan om att skolan har som ambition att starta denna 
nya utbildning/program till hösten 2020 på den befintliga skolan i Göteborgs kommun, vilket även framgår 
av frågeformuläret som är bifogat. Vid samma informationstillfälle får de även veta att skolan är en 
fristående gymnasieskola. Frågorna som ställdes framgår av formuläret där syftet var att undersöka ett 
direkt, riktat intresse för den utbildning vi har som ambition att starta till hösten 2020 och som framgår av 
denna ansökan. 
Vid frågetillfället var det 40 st elever som visade ett riktat intresse för Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning media, information och kommunikation.
Om det önskas kan vi vid behov redovisa de ifyllda formulären där vi noterat ner elevens kontaktuppgifter .
Formuläret är bilagt här.


Lägg till bilaga


 
 


3. Ekonomi
 


3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av Skolverket.
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet.
Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen. Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 
14 elever år 1, därefter ytterligare 14 per år, år 2 och 3. Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 42 
elever.
Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många resurser 
och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler, även med 
befintlig rektor, möbler och specialsalar


 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Den senaste årsredovisningen är bifogad.


Lägg till bilaga


 


3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i







överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 


Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser
bidragsbeloppen för 2018. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna rapporterat
in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen i fråga som finns i kommunen. Om programmet har
saknats i kommunen har riksprislistan använts.


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..


Lägg till bilaga


 


3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


 


3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 14 (endast … 28 (endast … 42 (endast …


Antal lärare 1 2 3


 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag
gymnasieskola


1070006 Kommunalt bidrag
gymnasieskola


1070006 2140012 3210018







Lån Övriga intäkter


Aktieägartillskott/
ägartillskott


       


Finansiering med egna
medel


       


Annan finansiering        


Övriga inbetalningar        


Summa inbetalningar 1070006 Summa intäkter 1070006 2140012 3210018


           


Utbetalningar   Kostnader      


Personal   Personal      


    Skolledning     Skolledning


    Lärare
gymnasieskola


539000     Lärare
gymnasieskola


539000 1078000 1617000


    Övrig personal     Övrig personal


    Administration 20000     Administration 20000 26000 32000


    Rekrytering 10000     Rekrytering 10000 10000 10000


    Fortbildning 8085     Fortbildning 8085 16170 24255


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad     Lokalkostnad


    Kostnader för
    speciallokaler


15000     Kostnader för
    speciallokaler


15000 30000 45000


    Möbler        


    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


10000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier


10000 20000 30000


    Telefon, kopiator mm        


Läromedel   Läromedel      


    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)


75950     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)


75950 151900 227850


    Datorer 23800          


Övrigt   Övrigt      


    Info och annonsering     Info och
annonsering


    Elevhälsa 53900     Elevhälsa 53900 107800 161700


    Skolmåltider 98000     Skolmåltider 98000 196000 294000


    Försäkringar 1400     Försäkringar 1400 2800 4200


    Studie‐ och
    yrkesvägledning


15400     Studie‐ och
    yrkesvägledning


15400 30800 46200


    APL‐handledning     APL‐handledning


    Övriga utbetalningar 9800     Övriga kostnader 9800 19600 29400


Finansiella poster   Finansiella poster      


    Räntor     Räntor


    Amorteringar Avskrivningar      


        Möbler


        Datorer 23800 47600 71400


        Telefon, kopiator
mm


Summa utbetalningar 880335 Summa kostnader 880335 1736670 2593005


Över/underskott 189671 Vinst/förlust 189671 403342 617013
 


 


3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


 
 


4. Lokaler







4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.


Lokalerna behöver inte förändras i någon större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare
utbildningsmaterial/utrustning som behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan för
utökningen i m2 är därmed försumbar och ryms inom befintliga lokaler. Programmet som söks kräver inga
större förändringar i de befintliga lokalerna alltså utan använder ledig kapacitet samt det
utbildningsmaterial som krävs.


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.


Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen


Idrott och hälsa
Inom Thoren Innovation School bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför 
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana, bowlinghall osv. I genomsnitt räknar 
vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km. Den ordinarie idrottshallen som 
kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs 
såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när 
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika 
studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa.


Naturvetenskapliga ämnen
ej aktuellt för den sökta utbildningen.


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Inga yrkesprogram söks. Dock används och utökas medialabbet något.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor


 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.


 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


2 1 3 2 4 3 4 3


Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 14
Antal elever per lärare, läsår 3 14
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14
 


Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


23 20.5 25 21.5 26 22.5 26 22.5
 







Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal.


 
 


5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


 
 


6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 


6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Infoga program


 
 


6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


 


6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


 


6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


 


6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


 







7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


 


7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Intresseanmälan Thoren Innovation School – Göteborg

Just nu undersöker vi intresset gällande start av ett nytt gymnasieprogram 
på vår skola Thoren Innovation School i Göteborgs kommun. 

Skolan är en fristående gymnasieskola med fokus på att utbilda fler företagsamma innovatörer och ingenjörer. Till hösten 2020 vill skolan utöka med Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation där du kan utbilda dig till t ex: 
influencer, youtuber, digital art director, digital photographer, etc. 

Vi kallar programmet ”Creative program”

Programmet är tänkt att starta på den befintliga skolan 
Thoren Innovation School i Göteborg till hösten 2020.

Skulle du kunna tänka dig, om möjligheten fanns, att söka till/välja 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, 
information och kommunikation på Thoren Innovation School i Göteborg? 




JA                                       NEJ





Elevens namn:_____________________________________________________

Går i ÅK:__________ Elevens telefonnummer:___________________________

Elevens epostadress:_______________________________________________

 (OBS - Uppgifterna ovan kommer inte användas i marknadsföringssyfte 
utan endast i syfte att undersöka intresset för nya program)
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Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Raja Thorén 751216‐9256


Telefon E‐post


070‐2060506 raja.thoren@thorengruppen.se


Position eller befattning  


Verkställande direktör, styrelseledamot och 100% ägare av ThorenGruppen AB samt dess dotterbolag T…


 


Namn Personnummer


Ola Rönnqvist 640426‐9075


Telefon E‐post


070 663 69 70 ola@karmas.se


Position eller befattning  


Styrelseordförande


 


Namn Personnummer


Troed Troedsson 581102‐7159


Telefon E‐post


070‐5867288 troed@troed.com


Position eller befattning  


Styrelseledamot


 


Namn Personnummer


Håkan Wallengren 750125‐7153


Telefon E‐post


070‐2740166 hakan.wallengren@thorengruppen.se


Position eller befattning  


Utbildningschef vid ThorenGruppen AB och Thoren Innovation School. Rapporterar direkt till verkställa…


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 


För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Raja Thorén 751216‐9256


Telefon E‐post


070‐2060506 raja.thoren@thorengruppen.se


Position eller befattning  


Verkställande direktör, styrelseledamot och 100% ägare av ThorenGruppen AB samt dess dotterbolag T…


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led







Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


‐


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


ThorenGruppen har bedrivit utbildning som omfattas av skollagstiftning sedan år 2000 i form av 
förskole/grundskole/fritids/gymnasie/vuxenutbildningsverksamhet. Under hela perioden har bolaget haft 
samma ägare och verkställande direktör i form av Raja Thoren.  Raja Thoren har under dessa 18 år som 
verkställande direktör för en verksamhet som omfattas av skollagstiftningen förvärvat gedigen erfarenhet 
inom skollagstiftningen, där han i början agerat som närmaste chef över våra rektorer, och numera som 
närmaste chef över utbildningschefen. 
Troed Troedsson är i grunden utbildad socionom, men har därefter lång erfarenhet inom näringslivet samt 
som organisationskonsult och framtidsforskare. Troed har haft ett flertal uppdrag relaterade till 
skolutveckling inom grundskola och gymnasieskolan och har även publicerat två böcker med titeln ”IT i 
skolan” samt ”Innovation”.
Ola Rönnqvist har tidigare arbetat som operativ chef vid ThorenGruppen där han då var operativt ansvarig 
för bla vår grundskole‐ och gymnasieskolverksamhet. Ola har även lång erfarenhet inom företagsledning.
Håkan Wallengren har utbildning som gymnasielärare samt arbetat som gymnasielärare, rektor, 
verksamhetschef för skolor och nu idag som utbildningschef. I sin roll som utbildningschef direktrapporterar 
han till vår VD och är närmaste chef för bla verksamhetscheferna/skolcheferna för Thoren Business School, 
Thoren Innovation School samt Thoren Framtid. 


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


Raja Thoren har varit VD för ThorenGruppen i 20 år och under denna period varit högst ansvarig för 
arbetsmiljöarbetet inom ThorenGruppen samt förvärvat djup kunskap inom arbetsrättsliga frågor, både 
genom flera kurser inom området, men även erfarenheten från 20 års som ledare och chef.   
Ola Rönnqvist har tidigare arbetat som operativ chef vid ThorenGruppen där han då var operativt ansvarig 
för bla vår grundskole‐ och gymnasieskolverksamhet. Ola har även lång erfarenhet inom företagsledning, 
arbetsmiljörättsliga samt arbetsrättsliga frågor från ett mångårigt arbete som VD och konsult.
Håkan Wallengren har drygt 16 års erfarenhet som ledare och chef. Under denna period har han förvärvat 
djup kunskap om arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor, genom erfarenhet samt interna 
utbildningar.


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.


Raja Thoren har en ekonomisk utbildning vid Umeå universitet. Den formella utbildningen här har gett viktig 
ekonomisk kompetens samt kunskap inom viktig lagstiftning såsom årsredovisningslagen, aktiebolagslagen 
och andra viktig lagstiftning som berör aktiebolag. Raja har även själv varit ansvarig för ekonomi‐ och 
lönehanteringen inom företaget under knappt 10 år.
Ola Rönnqvist har i grunden en ekonomisk utbildning med inriktning mot redovisning vid Luleå tekniska 
universitet. Ola har gedigen ekonomisk kompetens och har tidigare arbetat som VD, CFO, ekonomichef och 
controller. Idag innehar Ola en tjänst som CFO vid ett företag i Norrbotten.


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 







Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.
Nuvarande ledning och styrelse (förutom den nytillträdde styrelseordföranden Ola Rönnqvist) var aktiv inom 
ägar‐ och ledningskretsen när gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholm fick ett 
vitesföreläggande 2017‐12‐19.


Skolinspektionen genomförde ”Kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan” på 
enheten i september 2017, dnr 400‐2016:6992. Under denna kvalitetsgranskning beslutade 
Skolinspektionen att inleda en signaltillsyn enligt information 2017‐10‐09. I samband med denna tillsyn på 
skolenheten tilldelades huvudmannen Thoren Innovation School AB vitesföreläggande enligt beslut 2017‐
12‐19. Skolinspektionen meddelande sedan enligt beslut 2018‐06‐18 att de återkallar huvudmannens 
tillstånd att bedriva denna skolenhet. Huvudmannen har överklagat beslutet och ärendet är ännu inte 
avgjort i Förvaltningsrätten.


Nuvarande ledning och styrelse (förutom den nytillträdde styrelseordföranden Ola Rönnqvist samt 
ledamoten Troed Troedsson) var aktiv inom ägar‐ och ledningskretsen när gymnasieskolan Thoren 
Innovation School i Stockholm fick ett vitesföreläggande 2016‐02‐19.Huvudmannen ThorenGruppen AB 
tilldelades vitesföreläggande enligt beslut 2015‐07‐06. Beslutet var inom ramen för regelbunden tillsyn på 
skolenheten. Skolinspektionen meddelade i beslut 2016‐02‐19 att alla bristerna inte var avhjälpta och nytt 
vitesföreläggandes tilldelades. Skolinspektionen meddelade i beslut 2016‐07‐01 att bristerna var avhjälpta.


I bägge ovanstående fall har huvudmannen jobbat hårt för att åtgärda problem, tilldelat ytterligare resurser, 
både ekonomiska och personella, för att avhjälpa problemen. 


 







Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:893 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.
Bilaga
Ansökan från Thoren Innovation School AB
Kopia till

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 
2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen medier, 
information och kommunikation
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i 
kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Thoren Innovation School AB

På Skolinspektionens vägnar,
Ole Ulnes 
Utredare
Enheten för tillståndsprövning
Skolinspektionen
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 
Besök: Sveavägen 159 
Telefon: 08-58 60 85 54 
Fax: 08-58 60 80 10 
E-post: ole.ulnes@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
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Remiss gällande Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB:s ansökan om 

godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående  gymnasieskola i 

Göteborgs kommun (dnr SI 2019:922 )
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-04 2019VFN163  600

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB avser en nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 312 elever inom följande program:

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa 
 Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi 
 Estetiska programmet med inriktning estetik och media 
 Handel- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service 
 Hotell – och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens 
 Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk 
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 

samhällsvetenskap 

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en mindre utökning av utbildningsplatser inom barn- och fritids-, ekonomi-, handels-
 och administrations- och samhällsprogrammet i Göteborgs stad inte 
påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. Vidare görs bedömningen 
att ytterligare etablering av utbildningsplatser inom det estetiska programmet inom GR 
kan medföra negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av 
program, inriktningar eller profiler inom den kommunala gymnasieverksamheten 
Härryda kommun. 
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Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Drottning Blankas Gymnasieskola AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB 
(Dnr 2019:922)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB 
om nyetablering av gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola AB i 
Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN163 600
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Yttrande över ansökan från Drottnings Blankas 
Gymnasieskola AB (dnr 2019:922)

Bakgrund 
Drottning Blankas gymnasium har ansökt om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2020/2021. Enligt ansökan avser nyetableringen att omfatta 312 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program med inriktningar/fördjupningar:  

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa 
 Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi 
 Estetiska programmet med inriktning estetik och media 
 Handel- och administrationsprogrammet med inriktning handel och 

service 
 Hotell – och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens 
 Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk 
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 

beteendevetenskap samt samhällsvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete 
samt fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna juridik och ekonomi 
 Estetiska programmet med inriktningarna bild och form, dans, 

estetik och media, musik, slagverk samt teater 
 El- och energiprogrammet med inriktningarna automation, dator och 

kommunikationsteknik samt elteknik 
 Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil 
 Handel- och administrationsprogrammet med inriktningarna handel 

och service samt administrativ service 
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 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna natur och 
samhälle samt natur 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap samt media och samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet med inriktningarna information och 
medieteknik, teknikvetenskap samt design och produktutveckling 

  
Preliminär antagningsstatistik 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever. Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 
2019. Statistiken beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet 
sökande (behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella 
programmen på Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av att Härryda 
kommun har ett samverkansavtal med GR redovisas även preliminär 
antagningsstatistik för de aktuella programmen i hela regionen.   
  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Barn- och 
fritidsprogrammet 76% 19 25

Ekonomiprogrammet 83% 103 124
Estetiska programmet ES 
- Estetik & media 73% 11 15

Handels- och 
administrations-
programmet 

70% 21 30

Samhällsprogrammet 70% 87 124
  
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal platser 

Barn- och 
fritidsprogrammet 40% 130 324

Ekonomiprogrammet 95% 1873 1976
Estetiska programmet * 79% 640 812
Handels- och 
administrations-
programmet 

53% 238 452

Samhällsprogrammet 89% 1920 2166
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 
*GR-statistiken visar enbart det estetiska programmet som helhet, ej per inriktning
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Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en viss ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs ett visst antal klasser per 
program i årskurs 1. På barn- och fritidsprogrammet behöver minst en klass 
starta, på ekonomiprogrammet krävs minst tre klasser, på det estetiska 
programmet behöver Hulebäcksgymnasiet ha en organisation som omfattar 
en klass per inriktning, på handels- och administrationsprogrammet behöver 
en klass starta och på det samhällsvetenskapliga programmet behöver 
organisationen omfatta fyra klasser i årskurs 1.

Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på barn- 
och fritids-, ekonomi-, handels- och administrations- och 
samhällsprogrammet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla. Dessutom 
visar statistiken att det finns en viss överkapacitet vad gäller antal 
gymnasieplatser på estetiska programmet med inriktning estetik och media i 
Göteborgsregionen. En överetablering av gymnasieskolor och program kan 
leda till nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen 
vilket kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i 
Härryda kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser 
inom barn- och fritids-, ekonomi-, handels- och administrations- och 
samhällsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka 
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Hulebäcksgymnasiets organisation. Vidare görs bedömningen att ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom det estetiska programmet i GR kan 
medföra negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program, inriktningar eller profiler inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:922 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB
den 22 februari 2019 09:03:25

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2019 08:57
Till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@ale.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunen; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se;
lerums.kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se; stad@molndal.se;
partille.kommun@partille.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommun@ockero.se
Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:922 Ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB

Remiss från Skolinspektionen
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Göteborg 2 i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020‐2021


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Drottning Blankas Gymnasieskola AB


Organisationsnummer/personnummer
556566‐8794


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg 2


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Drottning Blankas Gymnasieskola AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556566‐8794


Utdelningsadress Box 213


Postnummer 10124


Ort Stockholm


 
 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller



mailto:tillstand@skolinspektionen.se





föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 


Kontaktperson Ann‐Marie Viiala


E‐postadress ann‐marie.viiala@academedia.se


Telefon arbetet 0722222633


Mobil 0722222633


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitets‐ och utvecklingsansvarig


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet


Inriktning Fritid och hälsa


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 18 19 51


Läsår 2 14 14 18 46


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 0 0 12


Läsår 2 12 12 0 24


Läsår 3 12 12 12 36


Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


Nationellt program Estetiska programmet


Inriktning Estetik och media


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 0 0 12


Läsår 2 12 12 0 24


Läsår 3 12 12 12 36







Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


Nationellt program Handels‐ och administrationsprogrammet


Inriktning Handel och service


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 17 10 41


Läsår 2 14 14 17 45


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Hotell‐ och turismprogrammet


Inriktning Hotell och konferens


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 7 3 24


Läsår 2 14 14 7 35


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Hantverksprogrammet                                


Inriktning Övriga hantverk


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 19 18 51


Läsår 2 14 14 19 47


Läsår 3 14 14 14 42


Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12 8 32


Läsår 2 12 12 12 36


Läsår 3 12 12 12 36


Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Samhällsvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12 8 32


Läsår 2 12 12 11 35


Läsår 3 12 12 12 36


Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


104 104 104 312


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 


   
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om







huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 


Då Drottning Blankas gymnasieskola AB med denna ansökan om nyetablering önskar driva vidare 
Plusgymnasiet ABs utbildningar på Drottning Blankas gymnasieskola Göteborg2, utgör skolornas befintliga 
elever tillsammans med historiken över antalet antagna till respektive program underlag för elevprognos (se 
bilaga B2.3_Elevantal_DBGY Göteborg2).
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3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för lokaler på likvärdiga orter inom AcadeMediakoncernen. Även inom detta område drar vi 
nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av 
att vara en stor kund och hyrestagare. I varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga 
avseenden görs i relation till skolans lokala förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt 
mellan skolor och mellan läsår. Genom att löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med 
leverantörer har vi däremot en mycket god kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika 
delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl 
etablering av nya utbildningar som befintliga skolor.


 
 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Bifogar årsredovisning [Bilaga B3.2]
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 







Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2018, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.


De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.7‐3.8. 


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel


Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.


Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Det underskott som redovisats i likviditetsbudgeten täcks genom ägartillskott från koncern (kommittenten 
Academedia Support AB, 556568‐8479). Detta styrks genom de intyg angående ägartillskott vid nyetablering 
som bifogats med ansökan [Bilaga B3.4]. Även registreringsbevis [Bilaga B3.4.1] och årsredovisning [Bilaga 
B3.4.2] för kommittenten finns bifogade.
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


Då ansökan avser övertagande av en redan befintlig enhet finns inga explicita kostnader eller investeringar 
förenade med etablering. Finansiering av skolan sker i dagsläget genom kommunala bidrag (grundbelopp) 
från resp. elevs hemkommun.


 







3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1


Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort


Likviditetsbudget läsår 1    


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


0


Lån Lån 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0


Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0


Annan finansiering Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0


Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning     Skolledning 0


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0


        Övrig personal 0


    Administration     Administration 0


    Rekrytering     Rekrytering 0


          Fortbildning 0


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra     Lokalhyra 0


    Speciallokaler     Speciallokaler 0


    Möbler     Möbler 0


    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0


    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0


Läromedel   Läromedel    


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


0


    Datorer     Datorer 0


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering     Info och annonsering 0


        Elevhälsa 0


        Skolmåltider 0


    Försäkringar     Försäkringar 0


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


0


        APL‐handledning 0


    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0


Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor     Räntor 0


    Amorteringar     Amorteringar 0


Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3







Kommunalt bidrag gymnasieskola


Övriga intäkter


Summa intäkter 0 0 0


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning


    Lärare gymnasieskola


    Övrig personal


    Administration


    Rekrytering


    Fortbildning


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad


    Kostnader för speciallokaler


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier


Läromedel      


    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)


Övrigt      


    Info och annonsering


    Elevhälsa


    Skolmåltider


    Försäkringar


    Studie‐ och yrkesvägledning


    APL‐handledning


    Övriga kostnader


Finansiella poster      


    Räntor


Avskrivningar      


    Möbler


    Datorer


    Telefon, kopiator mm


Summa kostnader 0 0 0


Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 


 


3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


 
 


 


4. Lokaler
 
 


4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med


utbildningen ska kunna uppfyllas.


Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.







Skolan har under läsåret 18/19 bedrivit sin verksamhet i tillfälliga lokaler och inför läsåret 19/20 
kommer man att flytta till annan adress. Verksamheten avser bedriva skolenheten i de lokaler man flyttar 
till på Anders Perssons gata i Göteborg. De lokalerna kommer vara anpassade för de utbildningarna 
skolan bedriver.


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 


Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
För idrottsundervisningen och övriga inslag av idrotts‐ och friluftsaktiviteter på utbildningen samarbetar 
skolan med lokala aktörer såsom idrottshallar, föreningar, sim‐ och isanläggningar samt idrottsplatser för 
både inom‐ och utomhusaktivitet. I praktiken betyder det att skolan hyr in sig vid de olika 
idrottsanläggningarna och dess utrustning utifrån undervisningens och utbildningens planering. Utrustning 
såsom läromedel och HLR‐utrustning m.m. som behövs för den del av idrottsundervisningen som genomförs i 
skolans lokaler finns på skolan. 


Naturvetenskapliga ämnen
För de naturvetenskapliga ämnen som ingår i de utbildningar som skolan idag bedriver och för utökningar 
som ansökan avser, är det verksamhetens bedömning att inga specialsalar är en förutsättning för att 
eleverna ska kunna ta del av undervisningen. 


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Skolan har idag tillgång till de speciallokaler som behövs för att bedriva undervisning på befintliga program 
på skolenheten. Detta kommer man också ha på den nya adressen. Det kommer finnas en stylistsal och ett 
metodgym.  Stylistsalen kommer innehålla vattentillgång, spegelpelare och höga arbetsstolar där eleverna 
kan arbeta på varandra. Salen kommer innehålla även rit‐ och skisstationer. Inventarier för inriktningen 
kommer finnas även i salen så som penslar, sminkprodukter, kammar etc. Frisörsalen innehåller 
tvättstationer, höj‐ och sänkbara arbetsstolar och spegelpelare. Inventarier för inriktningen kommer finnas 
även stationärt i salen så som arbetsbälten, färg‐, kam‐ och fönstationer, övningshuvud på stativ samt 
produktställ.
Metodgymmet kommer innehålla träningsredskap för undervisning på Barn‐och fritidsprogrammet.


 


4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.


Skolbibliotek kommer finnas i skolbyggnaden och vara tillgängligt hela skoldagarna. Utbudet består av 
referenslitteratur, facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter och även dagstidningar.   
Skolan kommer också under rektors ledning att upprätta en biblioteksplan där det lokala arbetet med att 
nyttja bibliotekens resurser beskrivs. Fokus ligger på att nyttja bibliotekets resurser som ett stöd i elevernas 
kunskapsutveckling. Detta innefattar både gemensamma större insatser som berör skolan som helhet och mer 
riktade mindre insatser inom ramen för specifika kurser. För att ytterligare underlätta processen kommer 
huvudmannen ansvara för att spridning och stöd till implementering kring framgångsrika arbetssätt från 
övriga skolor.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som


genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 







Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


22 15.2 23 17.2 23 18 23 18
 
Antal elever per lärare, läsår 1 17
Antal elever per lärare, läsår 2 17
Antal elever per lärare, läsår 3 17
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 17


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor ansvarar för sin inre organisation och organiserar lärarresurserna på skolan utifrån antalet antagna 
elever på respektive program. I dagsläget har skolan olika programarbetslag. 


 
 


5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


 
 


 


6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.


Funktioner och kompetens: På skolenheten finns en elevhälsa som under ledning av rektor driver arbetet med 
stödja elevernas utveckling mot målen. Den består av både anställd och kontrakterad kompetens. 
Skolsköterskefunktionen ingår också i huvudmannens skolsköterskeorganisation, vars arbete leds och 
kvalitetssäkras av Medicinsk verksamhetschef. Skolläkare, skolpsykolog finns via avtal. Specialpedagog och 
kurator är anställda. Elevhälsomöten hålls varje vecka för att följa upp det främjande/förebyggande arbetet 
samt det åtgärdande. 
Elevhälsoplan (Se bilaga Elevhälsoplan): För att säkerställa att samtliga elever får stöd i den utsträckning och 
den form som de har rätt till utgår skolorna från den centralt framtagna Elevhälsoplanen där både rutiner 
och blankettstöd återfinns. Planen implementerades vid den befintliga skolenheten under hösten 2018. 
Planen är ett stöd för skolorna i deras dagliga elevhälsoarbete och dess syfte är att ge verksamheten en 
gemensam plattform för att driva ett framgångsrikt och likvärdigt arbete med elevhälsofrågorna. 
Informationen riktar sig till rektorer och personal på samtliga skolor och den underlättar det dagliga arbetet 
att följa rådande lagar och regler så att elevers hälsa och välbefinnande prioriteras i syfte att främja 
måluppfyllelsen. 
Uppdrag (främjande/förebyggande/åtgärdande – samverkan personal): I Elevhälsoplanen redogörs för 
elevhälsans huvudsakliga uppdrag som är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att 
synliggöra det främjande och förebyggande arbetet har man hjälp av verksamhetens Elevhälsopyramid. 
Pyramiden fungerar både som begrepp‐ och planeringsstöd för de gemensamma insatserna. För att 
identifiera rätt insatser på de olika nivåerna görs en kontinuerlig uppföljning av närvaro, EWS (Early warning 
system – för att följa upp elevernas utveckling mot att nå kunskapskraven), trygghet, satta betyg, 
undervisningsutvärderingar. Utifrån resultaten identifieras behoven i verksamheten. Inledningsvis läggs 
mycket fokus på att främja goda lärmiljöer där eleverna är trygga och där en fungerande kommunikation 
finns mellan personal och mellan personal och elever. 
Elevhälsan medverkar i frågor som rör elevernas arbetsmiljö, värdegrundsarbetet och arbete mot kränkande 
behandling. Inom verksamheten tar vi fasta på att Elevhälsan ska vara synlig, verka stödjande och 
rådgivande för lärare, mentorer och rektor, och även ha ansvar för att upprätthålla god kontakt med 
socialtjänst, öppenvård, BUP, m.m. på orten.
Funktionerna i elevhälsan erbjuder även riktade insatser till enskilda elever utifrån skolsituation samt mående 
och social situation. Likaså arbetar man rådgivande gentemot mentorer och undervisande lärare då det finns 
ett behov av insatser för elever i behov av extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Samtliga 
funktioner i elevhälsan finns tillgängliga för att samtala med personal som känner oro för en elevs 
måluppfyllelse, hälsa eller välmående. Elevhälsan medverkar när det gäller utredningar för särskilt stöd. 
Att verka för elevernas utveckling mot utbildningens mål och att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
innefattar ett strukturerat samarbete mellan skolans övriga personal och elevhälsan. Gemensamma forum 
införs där samtliga personal på skolan samlas och skolutvecklingsarbetet planeras och utvärderas 
(arbetsplan, främjande och förebyggande arbete).
Kompetensutveckling: Inom DBGY strävar vi efter att se varje elev skall ges de bästa förutsättningarna för att 
lyckas nå målen i skolan. Ur detta perspektiv blir elevhälsan en viktig del av elevernas kunskaps och 
värdegrundsutveckling då god hälsa och sunda vanor är avgörande för en elevs möjlighet att nå målen.
Inom DBGY har vi återkommande kvalitetsutvecklande träffar för att stärka de lokala elevhälsteamen. 
Insatser har bl.a. innefattat träffar för specialpedagoger med fokus på främjande insatser och gemensamma 







EHT‐dagar där samtliga skolors EHT‐team träffas. Fokus har tidigare legat på att sprida framgångsrika 
arbetssätt inom: Närvaro, Kommunikation/Samverkan med lärare samt Studier och psykiskt välmående.


 


6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.


Skolan ska, i enlighet med 2 kap. 29 § samt 30 § Skollagen (2010:800), tillse att eleverna, har tillgång till 
personal med studie‐ och yrkesvägledningskompetens i frågor gällande deras framtida yrkes‐ eller studieval. 
Den befintliga skolenheten har sedan tidigare ett välfungerande arbete med att driva studie‐ och 
yrkesrådgivning. 
Rektor organiserar för att skolan kan bedriva både det breda studie‐ och yrkesvägledningsuppdraget (samtlig 
personal involverade) samt det riktade sådana (studie‐ och yrkesvägledarens insatser). Organisationen för 
studie‐ och yrkesvägledning anpassas kontinuerligt efter elevernas behov. 
Samtliga elever får information om sin utbildning och erbjuds även personliga vägledningsträffar, besök på 
yrkes‐ och studiemässor samt information kopplat till kurser som krävs för grundläggande 
högskolebehörighet eller kurser som krävs för särskilda studievägar på universitet eller högskolor. 
Huvudmannen ansvarar i sin tur för spridning av framgångsrika upplägg från övriga skolor.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 


7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.


Rutiner och uppföljning: Skolan följer den centralt framtagna elevhälsoplanen där samtliga rutiner för arbetet 
med extra anpassningar och särskilt stöd finns tillgängliga. Elevhälsoplanen utgår från Skollag och 
Skolverkets modell över arbetsgång för arbete med stödinsatser. Utöver detta nyttjas verksamhetens 
elevadministrativa system Schoolsoft. Här finns möjligheterna att dokumentera extra anpassningar med 
syftet att kartlägga vilka som fungerar väl respektive mindre väl. Målet är att ta reda på vad som fungerar 
väl för eleverna både på individ‐ och gruppnivå.  
Inkluderande undervisning: Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
nås ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 
(Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014).
Extra anpassningar: En del elever är i behov av stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i ordinarie 
undervisning, för att utvecklas mot kunskapsmålen eller de kurskrav som minst ska uppnås. Lärare ska då 
tidigt sätta in stödinsatser i form av extra anpassningar. Inför att det individuella stödet sätts in ses också 
organisationen omkring eleven över. Det kan ske genom att bedöma hur resurser fördelas, vilka pedagogiska 
metoder som används, hur elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljö är organiserad. Den centrala 
Elevhälsoplanen innehåller exempel på extra anpassningar som kan ges. Om en elev efter en tids stöd 
fortfarande inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås intensifieras stödinsatserna och anpassas 
ytterligare utifrån elevens behov. I detta läge förs alltid en dialog med specialpedagog och övriga lärare.
Utredning om behov av särskilt stöd: Om de extra anpassningarna fortfarande inte fungerar görs en 
anmälan till rektor om elev som riskerar att ej uppnå de kunskapskrav som minst ska nås. Då beslutar rektor 
om att upprätta en utredning. Utredningen består av två delar. Först en kartläggning av elevens svårigheter 
och skolsituation på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå. Fokus ligger på att göra en allsidig kartläggning 
med observationer och genomlysning av elevens lärmiljö samt de extra anpassningar som hittills gjorts och 
vad de lett till. Även eventuella åtgärdsprogram, resultat på prov, frånvaro och info från elevhälsan 
dokumenteras.
På gruppnivå kan man titta på de pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar och 
läromiljön organiseras. På organisationsnivå tittar man på hur skolan organiserar sin verksamhet och 
fördelar resurser. Efter kartläggningen görs den pedagogiska bedömningen där fokus ska ligga på hur skolan 
kan utforma och anpassa miljön för eleven. Här gör man också en bedömning huruvida elevens behov kan 
tillgodoses inom ramen för extra anpassningar eller om eleven är i behov av särskilt stöd. Utredningen 
dokumenteras i de centralt framtagna elevhälsoblanketterna. Beslut om att upprätta åtgärdsprogram eller 
inte fattas av rektor.
Särskilt stöd: Särskilt stöd är insatser av mer ingripande och omfattande karaktär som normalt inte är möjliga 
att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning och 
varaktighet som gör att vissa insatser ses som särskilt stöd istället för extra anpassningar. Särskilt stöd kan 
också ges om elev har andra svårigheter i sin studiesituation såsom fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
som gör att eleven har omfattande stödbehov. Likaså kan elev som varit mycket frånvarande vid upprepade 
tillfällen eller en längre tid vara i behov av särskilt stöd om detta har påverkat elevens möjligheter att nå 
kunskapskraven. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd om eleven har betydande svårigheter i det 
sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som påverkar elevens möjligheter att nå kunskapskrav som 
minst ska uppnås.
Åtgärdsprogram: Elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogram kan utarbetas även om elev och/eller vårdnadshavare frånsäger sig möjligheten att delta. 
Vårdnadshavare skall dock alltid skyndsamt delges åtgärdsprogrammet i skriftlig form då detta kan 
överklagas. Skolan ska förvissa sig om att elev och vårdnadshavare förstår överklagansmöjligheten och på 
skolan ska det finnas information på de vanliga minoritetsspråken. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå 
hur behovet av särskilt stöd ska tillgodoses. Detta innebär att de konkreta åtgärder som ska vidtas med 







anledning av det identifierade behovet av särskilt stöd ska anges. I åtgärdsprogrammet skall ej medicinska 
diagnoser eller tillstånd framgå. Hänvisning till underliggande utredningar är dock möjlig om sådana 
utredningar finns. Uppföljning och utvärdering: Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet beslutas 
avslutningsvis när uppföljning och utvärdering ska ske samt vem som är ansvarig. Uppföljning görs löpande 
av de som ansvarar för respektive åtgärd. I vissa fall följs insatserna upp tillsammans med elevhälsan redan 
innan utvärderingen.


 
 


8. Kvalitet och inflytande
 


8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.


Grunden för vårt kvalitetsarbete är att utifrån rådande behov systematiskt utveckla verksamheten mot högre 
måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att elevernas utbildning ska 
ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv. Systematiken regleras genom att rektors 
upprättade årsplanering utgår från huvudmannens centralt beslutade kvalitetsprocesser. Dessa listas i 
verksamhetens kvalitetshjul.  


KVALITETSBEGREPP: I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. Dessa fyra begrepp hjälper oss 
att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra 
elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om 
värdegrund och demokratisk kompetens. Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, 
processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att 
eleverna får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller 
särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever 
utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Till sist 
använder vi begreppet Ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter avslutad 
utbildning. 
METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET: Interna granskningar: Med jämna mellanrum genomförs 
interna granskningar i vilka huvudmannen utifrån  skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn granskar 
verksamheten. Granskningarna ger huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om det görs 
enligt författningskraven. Mot bakgrund av resultat och uppföljningar inom olika områden besöks varje 
skola varefter man intervjuar lärare, elever, elevhälsa och rektor för att kunna göra en bedömning av skolans 
dagliga arbete och dess rutiner. Granskare genomför även lektionsbesök och granskar dokumentation, 
rutinbeskrivningar, betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument. Nationella kursprov: 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 
provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger huvudmannen 
och skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning undervisningen utgår och planeras utifrån rådande 
styrdokument. Därtill i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och rättssäker.
EWS OCH EXAMENSPROGNOSER: Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom EWS och 
Examensprognoser. I verktyget EWS (Early Warning System genomförs regelbunden uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling). Verktygen syftar till att uppmärksamma elever som förväntas nå målen, riskerar att inte 
nå målen, extra anpassningars genomförande och effekt samt vara grund för utveckling av undervisningen 
på grupp och individnivå. Examensprognoser genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i 
vilken utsträckning eleverna i år tre förväntas nå en examen. 


ENKÄTER: Ett antal betydelsefulla enkäter genomförs varje läsår: Likabehandlings‐ och värdegrundsenkäten, 
Elevenkät (kundundersökning) och medarbetarenkät (Medarbetarundersöking) samt 
undervisningsutvärderingar. Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt 
skolinspektionens Skolenkät. Likabehandlings och värdegrundsenkäten (LoV‐enkät) genomförs varje höst och 
utgör ett underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och skolan lyckas driva ett målinriktat arbete för 
att förhindra kränkande behandling och främja likabehandling. Likaså följer enkäten upp kännedomen om 
arbetet som bedrivs på skolan och delaktighet bland eleverna. Kartläggningen blir en del av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering som upprättas varje kalenderår. Elev‐ och medarbetarenkäter 
genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den upplevda kvaliteten och vissa delar av den 
instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning). Undervisningsutvärderingar genomförs vid två 
tillfällen under läsåret och syftar till att stärka undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår 
från läroplansmålen och är formulerade som 10 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar 
och inflytande, arbetsliv och vidare studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och värdegrund, 
drivkraft, självförtroende och sammanhang. 
KVALITETSRAPPORT & ARBETSPLAN: Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolan och 
huvudmannen dokumenterar sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i juni/augusti respektive 
september/oktober. Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för 
året. Riktningen för dessa fokusområden anges i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de 
mål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms vara låg. Under perioden augusti – 
september upprättar sedan varje skola en arbetsplan som beskriver hur man på skolan ska arbeta för att 
stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats som prioriterade. Arbetsplanen syftar till 
säkerställa skolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet och att denna plan har en tydlig förankring i 
skolans uppdrag och mål samt till skolans resultat och analyser.


 


8.2 Rutiner för klagomål







Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.


Se Bilaga B8.2_Klagomålsrutin_DBGY AB_Göteborg2. På samtliga skolors hemsida samt via Schoolsoft finns 
information om hur elever eller vårdnadshavare som har klagomål på utbildningen går tillväga. Våra rutiner 
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet 
utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas 
på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med 
introduktionsperioden vid läsårsstart, kontinuerligt under läsåret och även på föräldramöten. Mer utförlig 
beskrivning finns i bilagan och klagomålet ska sändas till någon av följande adresser: E‐post: 
klagomal@dbgy.se. Postadress: Drottning Blankas Gymnasieskola, Box 2121, 403 13 Göteborg. 


 


8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.


För att skapa en utbildning med god kvalitet och trygga miljöer för lärande är elevernas delaktighet, 
inflytande och nära samverkan med lärare och skolledning avgörande. Elevinflytandet sker och följs upp via 
interna granskningar, undervisningsutvärderingar, enkäter samt via lokala forum såsom elevråd, elevkår, 
mentorstider samt inom undervisningen. I samtliga forum uppmuntras eleverna att påverka både 
undervisningen och utbildningen i stort. Skolan kommer värna om korta beslutsvägar och ge utrymme för ett 
reellt och angeläget inflytande som förbättrar och utvecklar utbildningen. 
Skolan uppmuntrar eleverna att initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor på skolan i demokratiska former. 
Elever deltar i skolans likabehandlings‐ och värdegrundsarbete och upprättandet av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering. Därtill företräds eleverna vid skolan av elevskyddsombud, vilka 
utbildas och deltar i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.
För att eleverna ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ges alla elever information om skolan 
och utbildningens utformning samt deras rättigheter och ansvar. Inom ramen för varje kurs planerar läraren 
tillsammans med eleverna undervisningens innehåll och upplägg. Under kursens gång utvärderar lärare och 
elever tillsammans kursen och justerar arbetsformerna efter behov och önskemål. 
Huvudmannen och skolan är transparenta i sin verksamhet med syftet att uppmuntra till påverkan och 
inflytande. Om en elev eller vårdnadshavare vill lämna ett klagomål på utbildningen finns 
huvudmannagemensamma rutiner framtagna med information på Schoolsoft (skoladministrativt system) 
samt via hemsidan.


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 


Skolans värdegrundsarbete utgår från de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Stort fokus läggs på det 
främjande och förebyggande arbetet med målet att frambringa en trygg skolkultur. All personal inklusive 
skolledning och elevhälsa bidrar. Huvudmannen uppmuntrar till externa samarbeten med exempelvis 
kommuner för att stärka elevernas förståelse för sig själva och sin omgivning. Spridning av arbetsformer, 
förhållningssätt och tillämpningar görs lokalt på skolan men också inom ramen för verksamheten. 
Rektor ansvarar för att upprätta forum/skapa utrymme för att skolans personal, EHT, elever och rektor att 
driva och konkretisera det främjande och förebyggande arbetet (exempelvis under pedagogiska forum, EHT‐
möten, mentorstider och elevråd). 
Som del i arbetet utgår man bland annat från den Likabehandlings‐ och värdegrundskartläggning som 
genomförs i oktober. Enkät ger information om elever känner sig trygga, har fått information om arbetet som 
drivs, om man vet vem man skall vända sig till, om man upplever att personal behandlar elever med respekt 
etc. Resultatet ger en god bild av elevernas upplevelse av skolans värdegrundsarbete. De anmälningar om 
kränkande behandling som inkommer från skolorna under året är också en del av kartläggningen av det 
främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 
Kartläggningen på huvudmanna‐ och skolnivå ligger till grund för upprättandet av skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering som tas fram i januari varje år. I den konkretiseras det målinriktade 
arbetet utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. 
Huvudmannen bedömer då också vilka övergripande insatser som behöver göras på huvudmannanivå för att 
säkerställa att samtliga skolor arbetar målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
Kvalitetssäkring av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering görs av huvudmannen 
(utifrån kraven i författningarna samt huvudmannagemensamma riktlinjer).


 


9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling







Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.


Huvudmannen kommer att se till att skolan bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandling och
motverka trakasserier och kränkande behandling, och att personalen på skolorna agerar i linje med de 
skyldigheter som anges i skol‐ och diskrimineringslag.
Rutinen för att anmäla, utreda och vidta åtgärder beskrivs i huvudmannens rutin vid kränkande behandling
(se bilaga B9.2_Rutiner KB_DBGY AB_Göteborg2).


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.


Demokratiska värderingsuppdraget (såsom det beskrivs i läroplan och skollag) präglar verksamheten och 
kommer att vara en naturlig del av skolans arbete. Samtliga elever skall ges goda möjligheter för påverkan 
och inflytande. Forum som upprättas är elevråd/elevkår, mentorstider och andra forum som skolan anser 
viktiga. Varje lärare planerar och bedriver sin undervisning utifrån rådande styrdokument. Uppföljning av hur 
väl skolan bedriver sitt värdegrundsuppdrag sker genom interna granskningar, likabehandlings‐ och 
värdegrundsenkäten (varje HT) samt undervisningsutvärderingar där specifika frågor riktade mot 
demokratiuppdraget finns samt undervisningsplaner. I undervisningsutvärderingarna undersöks bland annat 
hur väl undervisningen har ett tydligt värdegrundsperspektiv (t.ex.” Jag kan lita på att läraren ingriper om 
någon utsätts för kränkningar.” samt ”Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals 
och bli lyssnade på.”).


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.


Undervisningens organisation: Huvudmannen bistår rektor som ansvarar för att utbildningen utgår från 
rådande styrdokument och att verksamheten organiseras utifrån att alla elever ska nå målen för 
utbildningen. Vid rekrytering tas stor hänsyn till att säkerställa kompetens, erfarenhet och engagemang att 
stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. Stor vikt läggs vid anpassningsbarhet gentemot elevernas behov, 
erfarenhet och intressen som grund för att stärka motivationen. 
En gemensam syn på lärande och kunskapsbegrepp eftersträvas och en dialog om utvecklingen av dessa sker 
löpande. Utifrån programutbudet, antalet elever, de lokala förutsättningarna organiserar rektor lärarna i de 
forum och konstellationer som gynnar en lärande organisation. Arbetet leds av rektor, biträdande rektor samt 
förstelärare och kopplas till forskning om framgångsrik pedagogik. Utifrån de områden som skolan 
bestämmer sig för att utveckla tas en lokal arbetsplan fram. 
Undervisningen planeras utifrån examensmålen och varje lärare konkretiserar dessa och sin egen 
undervisning i undervisningsplaner. Undervisningen anpassas utifrån elevernas förutsättningar, målen i 
läroplanen (samtliga målområden), examensmålen, skolans prioriterade mål utifrån de mål i läroplanen som 
identifierats som särskilt viktiga att fokusera, målen och insatserna i plandokumentet samt hur 
undervisningen möter elevernas inflytande och hur bedömning och betygssättning sker. 
Undervisningens arbetsformer: Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta 
och utveckla kunskaper, färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. 
Undervisningens arbetsformer kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Rektor och lärarlag ansvarar för att en likvärdighet finns i undervisningen som 
bedrivs, bedömningen som görs och återkopplingen som ges. Detta inkluderar ett stort fokus på att ge 
eleverna den ledning och stimulans som krävs för att nå högre kunskapskrav. Ett formativt förhållningssätt är 
en grundförutsättning. Utbildningen, både den skolförlagda och arbetsplatsförlagda, oavsett ämne syftar 
också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och 
ansvarskännande individ och medborgare. 
Processtänk med utkast, arbetsprover och utvärdering kommer utgöra centrala inslag i undervisningen för att 
förbereda eleverna inför det strukturerade tillvägagångssätt som väntar i framtida studier‐ och yrkesliv. 







Vid full utbyggd verksamhet är skolan inte en mindre skolenhet.


 


10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 


 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 


10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.


 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.


 
 


11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 


11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 


11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Barn‐ och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 15


Handels‐ och administrationsprogrammet Handel och service 15


Hotell‐ och turismprogrammet Hotell och konferens 15


Hantverksprogrammet                                 Övriga hantverk 15


Infoga program


 
 


11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


Huvudmannen och skolan har sedan tidigare lång erfarenhet av att driva kvalitativ och utvecklande APL. 
Generellt är det rektor som i samråd med huvudmannen organiserar enheten och gör en tjänstefördelning där 
APL‐ansvar finns. APL‐arbetet innefattar både anskaffning och kvalitetssäkring av APL‐platser. Samråd med 
övriga APL‐ansvariga och rektorer inom och utanför verksamheten kommer att ske. APL‐ansvarig kommer 
också att genomgå skolverkets APL‐handledarutbildning för att kvalitetssäkra ytterligare. I slutet av varje 
termin att bedöms kvaliteten av APL‐ platserna för att bedöma om skolan bör fortsätta samarbetet. Målet är 
att arbetsplatserna skall se APL eleverna som viktiga resurser vilka får arbetsplatserna att utvärdera sina 
rutiner och därmed även sin kvalitet. Ytterligare mål är att arbetsplatserna skall se eleverna som potentiella 
framtida anställda vilka de redan innan anställning har möjlighet att lära upp på de moment och processer 
som just deras arbetsplats har, detta leder till att eleven har goda möjligheter till sommarjobb och även 
arbete efter examen. För arbetsplatserna innebär detta att de redan känner den potentiella arbetstagaren 







och därmed slipper en del av osäkerheten i en rekryteringsprocess. Ovanstående leder till att det är attraktivt 
för företagen och arbetsplatserna att ta emot elever och därmed garanteras samtliga elever APL plats på 
företag vilka potentiellt anställer dem. APL‐processen inom verksamheten på bygger på kontinuitet och utgår 
från upprättade rutiner. Detta gör att skolan tidigt skapar utrymme för en hållbar process som innefattar 
informationsspridning, utbildning till handledare, APL‐besök och sedermera uppföljning.


 


11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


Det är APL‐ansvarig som är skolans representant i dialog med arbetsgivaren och som utser handledare. APL‐
ansvarig träffar handledaren inför APL där APL‐ansvarig informerar om vad som förväntas av APL‐perioden, 
där examensmål och kunskapskrav delges, att det arbetsplatsförlagda lärandet är en del i elevens totala 
utbildning och skolans värdegrund förväntas tillämpas även på APL‐platsen. Under detta möte mellan APL‐
ansvarig och den tilltänkta handledaren frågas efter den erfarenhet som handledaren har och i samband 
med detta möte får APL‐ansvarig den information som behövs för att vi ska kunna bedöma om handledaren 
är lämplig eller ej. 
Samtliga handledare kommer att erbjudas en handledarutbildning. Skolan gör inför, under pågående APL 
och efter genomförd APL en kontinuerlig bedömning av både arbetsplatsen som handledarens lämplighet. 
Tillsammans med eleverna och rektor samt undervisande lärare görs en samlad bedömning. Efter avslutad 
APL gör eleverna också en formell utvärdering av APL‐perioden. Om det i samband med denna framkommer 
information som innebär att det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten hos handledaren ska APL‐
ansvarig vända sig till arbetsgivaren. Om elever upplever APL av någon anledning inte fungerar så vet de att 
de ska vända sig till APL‐ansvarig. Handledaren kommer även att skriva under ett "avtal" där det framgår 
vad som förväntas av en handledare och att det garanteras att skolans normer och värderingar efterlevs.


 


11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


De mål och centrala innehåll som ska nås under APL‐perioden gås igenom och diskuteras innan APL‐perioden 
med elev och handledare. Det är normalt APL‐ansvarig som går igenom detta tillsammans med en 
yrkeslärare. Målen finns även med i den APL‐mapp som både elev och handledare har var sitt exemplar av 
och där handledaren även fyller i elevens närvaro. Målen för respektive APL‐period är kopplade till de 
kursmoment som tagits fram av yrkeslärarna och beslutats av rektor. Kursmomenten kommer från de kurser 
som ingår i elevens utbildning. Yrkeslärare eller APL‐ ansvarig, som är behörig lärare, gör löpande bedömning 
och avstämning utav satta mål för APL perioden under genomförda besök på arbetsplatsen. Detta 
dokumenteras skriftligen. Varje APL ‐period avslutas med att Yrkeslärare eller APL‐ ansvarig tillsammans med 
handledaren stämmer av APL‐perioden, hur väl aktuell APL svarat mot de mål som var uppsatta och hur 
elevens insats varit. Det avslutande samtalet tillsammans med APL‐besök och avstämning med eleven ger 
yrkeslärare/APL‐ansvarig en samlad bild och som utgör bedömningen av den aktuella APL‐perioden för 
eleven. Den bedömning som görs kommer utgöra en del av det betyg som sätts i de kurser vars kursmoment 
varit aktuella för APL‐perioden.


 


11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


Genom denna ansökan om nyetablering önskar den ansökande huvudmannen driva vidare Plusgymnasiet 
ABs utbildningar på Drottning Blankas gymnasieskola 2. I den mån den ansökande huvudmannen beviljas 
tillstånd för de utbildningar som idag innehas av Plusgymnasiet AB, samt efter godkännande beslutar sig för 
att genomföra ägarbytet, har Plusgymnasiet AB inte för avsikt att fortsätta bedriva utbildning på orten, 
varpå tillstånden kan återkallas. Tillstånden för den befintliga huvudmannen ska således inte återkallas före 
det att ovanstående ägarbyte genomförts.


 
 







12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Företagsnamn: Drottning Blankas Gymnasieskola AB
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851 81  Sundsvall 
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Org.nummer: 556566-8794


Firma: Drottning Blankas Gymnasieskola AB


Adress:
Box 213
101 24 STOCKHOLM


Säte: Stockholms län, Stockholm kommun


Registreringslän:


Anmärkning:


                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
1998-11-17                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         400.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                   4.000                                           
Lägst.......:                   1.000                                           
Högst.......:                   4.000                                           
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
671025-2518 Strömberg, Ulf Marcus George, Swedenborgsgatan 54,                  
            554 48 JÖNKÖPING                                                    
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
770314-0579 Eriksson, Jens Kristoffer, Rättviksvägen 10, 167 75 BROMMA          
791016-4016 Kjellström, Jimmy Niklas, Björnbärsvägen 15, 513 50 SPARSÖR         
650911-1263 Änggård Runsten, Eola Anni, Handelsvägen 20 B,                      
            182 56 DANDERYD                                                     
                                                                                
EXTERN(A) FIRMATECKNARE                                                         
780801-3515 Hammar, Hans Kristofer, Otto Norvids väg 6,                         
            266 54 VEJBYSTRAND                                                  
661112-3339 Nordström, Eric Jonas Lennartsson,                                  
            Inteckningsvägen 52 Lgh 1201, 129 31 HÄGERSTEN                      
710523-7908 Wilson, Anna Katarina, Slottsvägen 21, 183 52 TÄBY                  
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 21 STOCKHOLM                         
            Representeras av: 730301-8977                                       
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851 81  Sundsvall 
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HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,              
            112 69 STOCKHOLM                                                    
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
       externa firmatecknarna                                                   
Firman tecknas två i förening av                                                
       externa firmatecknarna                                                   
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter                         
med högst 4 suppleanter.                                                        
                                                                                
BOLAGSORDNING                                                                   
Datum för senaste ändringen: 2016-09-30                                         
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning och därmed                  
förenlig verksamhet.                                                            
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0701 - 0630                                                                     
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse sker genom brev med posten.                                            
                                                                                
FIRMAHISTORIK                                                                   
2005-02-07 WGS Skolor AB                                                        
2002-10-16 Kungsbacka Fria Gymnasium AB                                         
1999-05-05 Kungsbacka Tekniska Gymnasium AB                                     
1999-02-24 Startplattan 61131 Aktiebolag                                        
                                                                                
****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****                        
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Program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Totalt


BFFRI 19 21 14 54


EKEKO 0


EKEST 0


HAHAN 18 12 11 41


HTHOT 7 4 9 20


HVSTY 19 20 20 59


IMP 3 3


IMYBF 3 3


IMYHT 8 8


SA 6 14 20


TOTALT 99 73 70 242


DBGY Göteborg






































































































































































Program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Totalt


BFFRI 19 21 14 54


EKEKO 0


EKEST 0


HAHAN 18 12 11 41


HTHOT 7 4 9 20


HVSTY 19 20 20 59


IMP 3 3


IMYBF 3 3


IMYHT 8 8


SA 6 14 20


TOTALT 99 73 70 242


DBGY Göteborg

































Jonas Nordström 
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851 81  Sundsvall 
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Org.nummer: 556568-8479


Firma: AcadeMedia Support AB


Adress:
Box 213
101 24 STOCKHOLM


Säte: Stockholms län, Stockholm kommun


Registreringslän:


Anmärkning:


                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
1999-03-15                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                   1.000                                           
Lägst.......:                   1.000                                           
Högst.......:                   4.000                                           
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
671025-2518 Strömberg, Ulf Marcus George, Swedenborgsgatan 54,                  
            554 48 JÖNKÖPING                                                    
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
650911-1263 Änggård Runsten, Eola Anni, Handelsvägen 20 B,                      
            182 56 DANDERYD                                                     
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
780801-3515 Hammar, Hans Kristofer, Otto Norvids väg 6,                         
            266 54 VEJBYSTRAND                                                  
                                                                                
EXTERN(A) FIRMATECKNARE                                                         
661112-3339 Nordström, Eric Jonas Lennartsson,                                  
            Inteckningsvägen 52 Lgh 1201, 129 31 HÄGERSTEN                      
710523-7908 Wilson, Anna Katarina, Slottsvägen 21, 183 52 TÄBY                  
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM                         
            Representeras av: 730301-8977                                       
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851 81  Sundsvall 
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HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,              
            112 69 STOCKHOLM                                                    
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
       suppleanten                                                              
       externa firmatecknarna                                                   
Firman tecknas i förening av                                                    
       externa firmatecknarna                                                   
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter                          
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DBG Göteborg Inriktning Belopp


Kommunalt bidrag/elev 2018 BFFRI 91 211


Kommunalt bidrag/elev 2018 EKEKO 70 936


Kommunalt bidrag/elev 2018 ESEST 96 430


Kommunalt bidrag/elev 2018 HAHAN 85 509


Kommunalt bidrag/elev 2018 HTHOT 86 157


Kommunalt bidrag/elev 2018 HVSTY 93 103


Kommunalt bidrag/elev 2018 SABET 72 596


Kommunalt bidrag/elev 2018 SASAM 66 961


Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag 21 380 899     Kommunalt bidrag  21 380 899 24 449 199 26 036 422


Lån -                    Övriga intäkter -                    -                     -                     


Ägartillskott 799 810           


Finansiering med egna medel -                    


Annan finansiering -                    


Övriga inbetalningar -                    


Summa inbetalningar 22 180 709     Summa intäkter 21 380 899     24 449 199      26 036 422      


Utbetalningar Kostnader


Utbildning och personal  Utbildning och personal  


Skolledning 855 236           Skolledning 855 236           977 968            1 041 457        


Lärare 8 874 514        Lärare 8 874 514        10 255 087      10 982 825      


Övrig personal -                    Övrig personal -                    -                     -                     


Administration 2 586 932        Administration 2 586 932        2 632 099        2 523 010        


Rekrytering -                    Rekrytering -                    -                     -                     


Fortbildning 38 265             Fortbildning 38 265             43 351              45 517              


Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning


Lokalkostnad 4 466 057        Lokalkostnad 4 466 057        4 812 820        5 058 438        


Kostnader för speciallokaler 512 849           Kostnader för speciallokaler 512 849           589 574            629 956            


Möbler 354 905           


Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 226 802           Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 226 802           260 733            278 591            


Telefon, kopiator mm 123 422           


Läromedel Läromedel


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 253 702           


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 253 702           291 657            311 634            


Datorer 602 215           


Övrigt Övrigt


Information och annonsering 302 546           Info och annonsering 302 546           347 808            371 631            


Elevhälsa 505 963           Elevhälsa 505 963           581 658            621 498            


Skolmåltider 2 172 122        Skolmåltider 2 172 122        2 497 085        2 668 118        


Försäkringar 17 780             Försäkringar 17 780             20 440              21 840              


Studie- och yrkesvägledning 254 000           Studie- och yrkesvägledning 254 000           292 000            312 000            


Övriga utbetalningar -                    Övriga kostnader -                    -                     -                     


APL-handledning 33 400             APL-handledning 33 400             34 600              33 600              


Finansiella poster Finansiella poster


Räntor -                    Räntor -                    -                     -                     


Amorteringar -                    Avskrivningar


Möbler 70 981             152 581            239 771            


Datorer 602 215           692 310            739 729            


Telefon, kopiator mm 123 422           141 352            150 361            


Summa utbetalningar 22 180 709     Summa kostnader 21 896 785     24 623 125      26 029 976      


Över-/Underskott 0 -                      Vinst/Förlust 515 886 -          173 926 -           6 446                
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INNEHÅLL: 
 


1. ELEVHÄLSANS UPPDRAG - FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH ÅTGÄRDANDE ARBETE 


2. INKLUDERANDE UNDERVISNING – EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 


3. FRÄMJA NÄRVARO OCH UTREDA FRÅNVARO 


4. TRYGGHET OCH STUDIERO 


5. ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN 


6. ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT OCH SAMTYCKE 


 
 


BLANKETTER:  
 


• MENTORSKARTLÄGGNING 


• UTREDNING AV ELEVS BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 


• BESLUT OM ATT INTE UTARBETA ETT ÅTGÄRDSPROGRAM 


• BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ELEV I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 


• BESLUT OM ATT AVSLUTA ÅTGÄRDSPROGRAM 


• UTREDNING AV ORSAKER TILL FRÅNVARO 


• ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN 
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1. ELEVHÄLSANS UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Elevhälsoplanen är ett stöd för rektor, lärare, elevhälsa i det dagliga arbetet med att stötta 
eleverna att utbildningens mål. Innehållet är övergripande och beskriver gemensamma rutiner 
inom DBGY. Blanketter för att stödja detta arbete finns längst bak i denna plan.  


1.1. FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH ÅTGÄRDANDE ARBETE 
 
Alla som arbetar inom skolan ska:  


● ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. (Inkluderande 
arbete) 


● uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd.  
● samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  


 
Elevhälsan ska: 


● stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I detta ligger ett individuellt inriktat arbete för 
varje enskild elevs lärande och utveckling.  


● arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande 
● ha ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan personal på skolan.  
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1.2. FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMFATTNING OCH TID 
Elevhälsan inom DBGY leds av rektor. För eleverna ska det finnas tillgång till  
(Skollagen 2 kap. 25§):  
 


● Rektor  
● Specialpedagog (personal med specialpedagogisk kompetens) 
● Skolsköterska 
● Skolläkare 
● Skolpsykolog 
● Kurator  
● Eventuellt övrig personal (ex. mentorer, speciallärare, bitr. rektor, studie- och yrkesvägledare)  


 
Samtliga kompetenser ska bidra till det främjande, förebyggande och även åtgärdande arbetet. 
Tillgången är styrd utifrån varje skolas lokala förutsättningar samt behov och beslutas av 
huvudman. Rektor beslutar om uppdragsbeskrivning för samtliga funktioner/deltagare inom 
elevhälsan.  
 
MÖTESTIDER OCH AGENDA:  
Elevhälsan ska ha fasta mötestider där samtliga deltar. Vid minst ett tillfälle per termin ska även 
de funktioner som är knutna till skolan delta (exempelvis Skolläkare och Skolpsykolog). Agendan 
ska rymma främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. 
 
 Analys bör göras av:  


 
● Fokusområden i arbetsplan (HT/VT) 
● Betygs- och examensprognoser (HT/VT) 
● Undervisningsutvärderingar (HT/VT) 
● Likabehandlings- och värdegrundsarbetet (plan mot kränkande behandling och diskriminering, 


LoV-enkät, tendenser och mönster i anmälningar om kränkande behandling, klagomål) 
● Elevenkät (NKI) – (VT) 
● Stödinsatser: Extra anpassningar och särskilt stöd 
● Närvaro (Kontinuerligt) 
● Samlade övergripande skolresultat (Läsårsanalys i juni) 
● Områden i elevhälsopyramiden (se s. 3) 
● Verksamhetens organisation, arbetsmiljö, tekniska hjälpmedel, trivsel, stödundervisning etc.  
● Övrigt (ex. skolspecifikt) 
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2. INKLUDERANDE UNDERVISNING, EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT 
STÖD 


2.1. INKLUDERANDE UNDERVISNING 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och i sin personliga utveckling. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska nås ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 1 
 
ÄRENDEGÅNG - EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD - SKOLVERKETS MODELL FÖR ARBETE MED STÖDINSATSER. 


 


                                                      
1 Ur Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. 
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Nedan följer en förenklad sammanfattning av den ärendegång vi har på DBGY. Gången följs om 
elevens behov inte blir tillgodosett på respektive steg.  
 


1. Rektor har det yttersta ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev.  
2. Lärare erbjuder en allsidig och inkluderande undervisning (utgår från elevens behov, 


förutsättningar, erfarenheter och intressen) 
3. Lärare gör extra anpassningar i undervisningen och informerar mentor samt samverkar vid 


behov med specialpedagog och arbetslag. 
4. Mentor gör en Mentors Kartläggning (MK) 
5. Lärare utvecklar och intensifierar extra anpassningar.  
6. Anmälan till rektor om eleven riskerar att ej uppnå de kunskapskrav som minst ska nås 
7. Rektor beslutar om utredning 
8. Rektor beslutar om åtgärdsprogram 
9. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 


2.2. EXTRA ANPASSNINGAR  
Extra anpassningar ska ges inom ramen för undervisningen. Nedan återfinns exempel på sådana 
anpassningar.  
 


Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 
övrig personal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i 
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. 
(2010:800). - Skollag 3 kap. 5 a §  


 
 


● Muntliga och skriftliga instruktioner för olika arbetsmoment  
● Utökad tid i provsituationer 
● Anpassa undervisningsmiljön 
● Anpassa lektioner och uppgifter 
● Muntlig komplettering av uppgifter och prov 
● Täta avstämningar med eleven under arbetets gång 
● Bryta ner uppgifter i delmoment 
● Ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde 
● Riktad färdighetsträning 
● Sammanställa rester  
● Stöd i studieteknik 
● Kortare specialpedagogiska insatser, max 2 månader 
● Hjälpa eleven med att planera strukturera och prioritera sina studier  
● Hjälp med att förklara ämnesområden och begrepp på annat sätt 
● Ta fram kompensatoriska hjälpmedel (läsprogram, tidsstöd mm) i samverkan 


med specialpedagog 
● Alternativa sätt att bedöma elevens kunskaper 
● Av skolan organiserad stödundervisning 
● Beakta undantagsbestämmelsen i planeringen 
● Eller andra för eleven passande justeringar 


 
För att mentor ska bibehålla den övergripande bilden av elevens studiesituation ska 
undervisande lärare tidigt kommunicera med elevens mentor om pågående extra anpassningar. 
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MENTORS KARTLÄGGNING  
Om mentor får indikationer från elev, vårdnadshavare eller undervisande lärare att det behövs 
ytterligare information för att skolan ska kunna möta elevens behov och förutsättningar för 
lärande använder mentor inom DBGY redskapet Mentors Kartläggning (MK). MK är ett 
strukturerat samtals- och dokumentationsunderlag med frågor som rör pedagogiska och 
psykosociala områden. MK syftar till att kartlägga vilka extra anpassningar som tidigare gjorts och 
komplettera dessa med ytterligare extra anpassningar. I MK framkommer en samlad bild från 
eleven, vårdnadshavaren, undervisande lärare samt mentor. 
 
Mentorn avgör om MK ska göras, utifrån den samlade bild som mentorn har av eleven. MK ska 
göras innan undervisande lärare bedömer att möjligheter till extra anpassningar inom ramen för 
undervisningen uttömts. MK kan ge mentorn mer information, som ligger utanför ett specifikt 
ämne, om pedagogiska svårigheter och/eller mående samt social situation som gör att eleven 
inte når kunskapskraven. Den ökade informationen kan vara en länk mellan undervisande lärare 
och mentorn i att identifiera vilket stödbehov eleven har. MK är också ett bra underlag för samtal 
med elevhälsan som kan behöva genomföra individuella insatser riktade till elev. 
 
MK består av tre delar: 


1. samtal med elev  
2. mentors reflektioner  
3. eventuellt behov av att konsultera elevhälsan. 


 
Först genomförs del ett tillsammans med eleven. Därefter gör mentor på egen hand del två. 
Slutligen konsulterar mentor någon ur elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt.  
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2.3. UTREDNING OCH UTARBETANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
UTREDNING OM BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Att uppmärksamma en elevs behov och att tillgodose detta skall ske skyndsamt. Skolan behöver 
ha uppföljningsrutiner för att kunna uppmärksamma elevers behov.  
 


 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 
kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har 
getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas 
till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle 
vara tillräckliga.  
 
Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.  
 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.  
 


 
 
 
ANSVAR Rektorns ansvar att utredning sker. Genomförandet kan delegeras. Inom DBGY 


delegeras detta till specialpedagogen. 
 
INNEHÅLL Består av två delar 1. Kartläggning av elevens behov (inte åtgärder). 2. Pedagogisk 


bedömning särskilt stöd/inte särskilt stöd.  
 
OMFATTNING Kan variera beroende på situation. Utredningen involverar: Elev samt föräldrar, 


undervisande lärare, mentor, elevhälsa, övrig personal. 
 
FORM Utredning skall ske i samråd med elevhälsan.   


Dokumenteras i blankett: Utredning om elevs behov av särskilt stöd 
 
FORMALIA Ska framgå när den är gjord, vem som ansvarat, om elev/vårdnadshavare varit delaktiga 


eller extern kompetens. Formellt språk (icke värderande), namn och funktion ska finnas 
med. Efter utredning ska elevens vårdnadshavare få ta del av den.  


 
LEDER TILL Rektorn fattar beslut om att upprätta ÅP eller inte. Dokumenteras i avsedd blanketter: 


Beslut om att åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd eller Beslut om att inte 
utarbeta ett åtgärdsprogram.  


 
Utredningen och bedömningen som görs skall utgå från elevens behov. En elev kan således vara i 
behov av särskilt stöd oavsett om eleven har en medicinsk diagnos eller inte. Endast diagnoser 
såsom Autism eller ADHD, utgör inte en beskrivning av elevens behov av särskilt stöd. Vid behov 
kan andra utredningar bli aktuella (ex. medicin, psykologi).  
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SÄRSKILT STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM  
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande och omfattande karaktär – normalt inte möjliga att 
genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ibland kan insatsernas omfattning och 
varaktighet göra att insatser ses som särskilt stöd istället för extra anpassningar. Särskilt stöd ska 
främst ges inom elevgruppen som eleven tillhör. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd 
om eleven har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som 
nu eller längre fram kan påverka elevens möjligheter att nå kunskapskrav som minst ska uppnås. 
 
 


Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd 
(2010:800). Skollag 3 kap. 8§ 


 
 
Exempel på särskilt stöd:     
 


● Omfattande regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid.  
● Omfattande och varaktiga anpassningar inom en eller flera kurser.  
● Elevassistent 
● Förändrad studiegång – läsa om kurs, förlängd studietid, reducerat program.  


 
 
ANSVAR Utarbetande av åtgärdsprogram delegeras till specialpedagogen. Rektor fattar beslut. 


Ansvaret för genomförandet av åtgärderna som beslutas om bedöms utifrån 
lämplighet och behov.  


 
INNEHÅLL Utgår från den pedagogiska bedömningen om behov av särskilt stöd (utredningen). 


Konkreta och utvärderingsbara åtgärder samt vem som ansvarar (funktioner och 
fullständiga namn).    


 
OMFATTNING  Kan variera beroende på situation. Tidsbestämt och åtgärderna skall fortlöpande 


utvärderas. När elev inte bedöms ha behov av särskilt stöd längre, avslutas ÅP. 
 
FORM  Dokumenteras i blankett: Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd. 


När ett åtgärdsprogram avslutas dokumenteras detta i: Beslut om att avsluta 
åtgärdsprogram.  


 
FORMALIA Åtgärdsprogram kan överklagas och beskrivning finns i blanketten. Inga medicinska 


diagnoser eller tillstånd ska framgå. Hänvisning till underliggande utredningar är dock 
möjlig om sådana utredningar finns. Information till elev och vårdnadshavare behöver 
säkerställas. Rektor beslutar om var förvaring av åtgärdsprogram sker.  
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3. FRÄMJA NÄRVARO OCH UTREDA FRÅNVARO 
 
FRÄMJANDE NÄRVAROARBETE  
Skolan skall ha ett arbete för att främja närvaron genom att kontinuerligt följa upp elevers 
närvaro på skol-, grupp-, och individnivå och därefter fatta beslut om vilka insatser som krävs för 
att bibehålla/öka närvaron. Skolans arbete för att nå god måluppfyllelse har ett starkt samband 
med närvaroarbetet. Både mentor och undervisande lärare har ett ansvar att signalera när 
frånvaron är hög.  
 
UTREDANDE FRÅNVAROARBETE  
I de fall en elev har frånvaro skall orsakerna utredas. Rektor tar beslut om starta 
frånvaroutredning. Ofta behöver både den giltiga och ogiltiga frånvaron utredas. För att utreda 
elevs frånvaro används blankett: Utredning orsaker till frånvaro.  
 


 


Elevers närvaro och information om frånvaro 
En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, 
om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den 
avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte 
informeras samma dag. (2010:800). Skollag 15 kap. 16§ 


 
Som stöd för framtagandet av specifika åtgärder främjande, förebyggande och åtgärdande 
används nedanstående modeller.  
 
MODELL – FRÄMJA NÄRVARO 
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MODELL - UTREDA ORSAKER TILL FRÅNVARO2  


 
 
CSN-RUTINER 
                                                      
2 Skapad utifrån information i Skolverkets rapport 341 – Vända frånvaro till närvaro. 
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Vid ogiltig frånvaro ska skolan rapportera frånvaron till CSN. Rektor ansvarar för att rutiner för 
anmälan till CSN görs. Aktuella riktlinjer för skola och informationsblad till elever och föräldrar:  


● www.csn.se  
● http://www.csn.se/polopoly_fs/1.269!/1045A-1506.pdf 


 
LEDIGHET 
Mentor kan bevilja kortare ledighet för en elev 1-3 dagar. Om särskilda skäl föreligger får även 
längre ledighet beviljas av rektor. All ledighet ska föregås av beviljad ledighetsansökan. Vid 
ansökan tar skolan (via rektor/mentor) hänsyn till elevens övergripande studiesituation samt 
kontaktar undervisande lärare för att avgöra om det är lämpligt att eleven är borta från skolan 
under aktuell period. 
 
AVSLUTAD UTBILDNING 
En elev anses ha avslutat utbildningen om eleven inte kommer till den utbildning eleven har 
antagits till och inte heller anmäler giltig orsak att utebli inom tre dagar efter det att terminen 
startat.  
Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en 
månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha 
avslutat utbildningen. Skolan har också ett ansvar i att utreda elevens orsak till långvarig 
frånvaro. 


4. TRYGGHET OCH STUDIERO 
 
Trygghet och studiero: 
 


Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. 5 kap. 3 § skollagen. Elever skall ha inflytande på utformning av lärmiljöer och utveckling av 
undervisningen.  
 


Likabehandlings- och värdegrundsarbete:  
 


Skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete och rutiner dokumenteras i planen mot kränkande behandling 
och diskriminering (upprättas i januari varje år). Planen innehåller huvudmannagemensamma riktlinjer. 
 
RÅD FÖR ATT FÖRBÄTTRA STUDIERON 
Skolinspektionen har tagit fram exempel på arbetsgång för att förbättra studieron i 
undervisningen. Materialet är hämtat från granskningen om studiero.  
 
STEG 1 


● Utgå från elevernas upplevelse av undervisningen. Tips: använd er av 
undervisningsutvärderingarna (HT/VT) samt Elevenkät NKI. Sammanställ per ämne/lärare och 
elevgrupp och leta efter mönster. Vilka problem och behov framträder? 


STEG 2 
● Genomför auskultationer/lektionsobservationer med fokus på de områden som elevenkäterna 


uppvisar. Använd ett observationsschema tillsammans med elevenkäterna för att ringa in 
problemområden och behov. Intervjua därefter eleverna för en ökad och fördjupad förståelse. 


Exempel på observationsschema 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-
granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf 
 


STEG 3 



http://www.csn.se/

http://www.csn.se/polopoly_fs/1.269!/1045A-1506.pdf

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/studiero/studiero_observationsschema.pdf
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● Analysera det insamlade materialet genom att tillsammans med lärarna sortera problem och 
behov under rubriker som exempelvis: 


o Skolans organisation och gruppsammansättning 
o Den fysiska miljön och skolans arbete med normer och värden 
o Lärares förhållningssätt och ledarskap 
o Lärares didaktiska och ämnesmässiga kompetens 
o Undervisningens innehåll, arbetsformer och uppgifternas komplexitet 
o Elevers utveckling mot målen, ledning, stimulans och stöd 


STEG 4 
● Ta fram en lista med förslag på åtgärder, prioritera och gör en planering över hur åtgärderna 


ska genomföras och vem som är ansvarig. Se över och säkerställ såväl resurser som kompetens. 
STEG 5 


● Bestäm hur åtgärderna ska följas upp och hur effekten ska mätas. 
 
DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 
Skolans möjlighet till disciplinära ingripanden framgår av 5 kap. skollagen som reglerar kvarsittning, 
skriftlig varning, utvisning ur undervisning, tillfällig omplacering vid annan skolenhet eller avstängning. 
Lärare har också rätt att omhänderta farliga eller störande föremål från eleverna. I de fall som det blir 
aktuellt med disciplinära åtgärder konsulteras rektor som i sin tur rådgör med skoljurist. Ibland kan det bli 
aktuellt med polisanmälan varvid skoljurist kontaktas. Skolan behöver i samtliga fall dokumentera 
vidtagna disciplinära åtgärder.   
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5. ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN  
 


Anmälan enligt socialtjänstlagen gäller elev under 18 år. Missförhållanden som rör elev över 18 
år kräver andra vägar och kontakter. Rektor ansvarar för att rutin kommuniceras till all personal 
på skolan. Likaså att det finns klara kontaktvägar mellan skolan och det lokala socialkontoret i 
kommunen. 
  


Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom /.../ är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd. Enligt 14 Kap. 1 § SoL (gäller samtlig personal) 


 
Exempel på vad som skall anmälas till socialtjänsten (notera att listan inte är uttömmande):  
 


● Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika 
● Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott, har ett kraftfullt utagerande beteende, visar 


tecken på att utvecklas ogynnsamt 
● Om vårdnadshavare inte vill delta i utredningar om barnets situation i skolan, med målsättningen 


att finna en alternativ skolgång 
● Fysisk misshandel inkl. sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld 
● Psykisk misshandel 
● Otillbörligt utnyttjande (för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder, fysiskt ansträngande 


arbete) 
● Brister i fysisk omsorg 
● Brister i känslomässig omsorg (ex p.g.a. missbruk hos föräldrar eller konflikter i hemmet) 
● Andra förhållanden i hemmet (ex bristande anknytning, sjuklig symbios barn-förälder) 


 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 


1. Kontakt tas med rektor – konsultation socialtjänst och skoljurist 
Vid misstanke om att ett barn far illa eller något som innebär att socialnämnden behöver ingripa 
kontaktas rektor. Rektor samverkar med elevhälsan och annan personal. Socialtjänsten kan kontaktas för 
konsultation. Obs! om barnets namn nämns måste socialtjänsten ta uppgifterna som en anmälan. Om 
socialtjänsten vid detta tillfälle bedömer uppgifterna som grund för anmälan måste anmälan också göras. 
DBGYs skoljurist är också tillgänglig för konsultation (via rektor). 
 


2. Anmälan upprättas 
Anmälan ska göras skriftligt och görs via lokalt socialtjänstkontors rutiner. Exempel på blankett finns som 
bilaga i detta dokument. Vid akuta situationer kan anmälan göras muntligt men ska då snarast 
kompletteras skriftligt. 
 


3. Kontakt med vårdnadshavare 
Vårdnadshavarna ska alltid informeras om att anmälan görs. Det är bra om anmälaren själv informerar 
hemmet, men då rektor står bakom anmälan kan vårdnadshavarna informeras av rektor. Vid misstanke 
om sexuella övergrepp eller barnmisshandel ska vårdnadshavare ej informeras. Elevens mentor och 
elevhälsan, behöver i efterhand informeras om att dessa ej informerats innan anmälan.  
 


4. Efter anmälan  
Socialtjänstens utredning omfattas av sekretess. Uppgiftslämnare ska spara bekräftelse på att anmälan 
är mottagen. Socialtjänsten kan kalla till möte med personal från skolan för att gå igenom anmälan. En 
anmälan kan inte återtas, men anmälaren är enligt ovan skyldig att informera om ändrade 
omständigheter.  
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6. ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT OCH SAMTYCKE 
 
ELEVHÄLSANS TYSTNADSPLIKT  
Personal inom elevhälsan har en högre grad av tystnadsplikt än övrig personal på skolan. 
Psykolog, kurator och specialpedagog bör tolka sina bestämmelser på samma sätt som kuratorer 
och psykologer inom den offentliga skolan där dessa yrkesgrupper omfattas av s.k. sträng 
sekretess (OSL- offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). Denna gäller om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde eller dennes närstående s.k omvänt 
skaderekvisit (Olsson, Staffan Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2012). Inte ens 
inom elevhälsan kan man prata om allt utan det ska i så fall vara motiverat utifrån sitt arbete.  
 
Det innebär att en lärare utan fara kan berätta det som dessa roller behöver veta för att på bästa 
sätt kunna hjälpa en elev. I förlängningen betyder detta också att lärare kan rådgöra med 
elevhälsan kring hur känslig information som kommit lärare tillhanda bör hanteras.  
 
För att kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog ska kunna avslöja information 
om en elev till övrig personal inhämtas i regel elevs eller vårdnadshavares medgivande. Vissa 
undantag finns då information kan yppas även om medgivande ej getts, för att elevens utbildning 
ska kunna anordnas på ett korrekt vis. 
 
Elevhälsans medicinska insatser består av skolsköterska och skolläkare. Dessa yrkeskategorier 
utgör en självständig verksamhetsgren och har en än mer sträng sekretess än övriga elevhälsan. 
För fristående verksamheter regleras sekretess för elevhälsans medicinska insatser i 
patientsäkerhetslagen. 
 
När mentor eller undervisande lärare får information från elevhälsan är en god tumregel att alltid 
behålla sådan information för sig själv. Det åligger elevhälsan att informera samtliga som kan 
tänkas behöva informationen i sin yrkesutövning och i möjligaste mån delge denna information i 
ett forum med samtliga berörda närvarande. På så vis blir det tydligt för alla vem som fått 
informationen.  
 
SAMTYCKE 
Tycker du att tystnadsplikten är svår att hantera med alla paragrafer och olika undantag så bör 
du resonera så här: Om jag samarbetar klokt med hemmet och eleven, kan jag lätt få det 
samtycke som gör att jag får informera andra. Det är först när samtycket inte alls efterfrågas som 
tystnadsplikten blir svår att hantera. Den som frågar om samtycke får nästan alltid ett ja, bara 
frågan ställs klokt. 
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MENTORS KARTLÄGGNING 
 
Elev: Klass: 
 
 


 


Mentor:  Datum: 
 
 


 


Kort bakgrund till kartläggningen: 
 
 
 
 
 
Syfte:  
 
Lärare förväntas att skyndsamt göra extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det befaras att 
en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skollag. 3Kap. 5a §).  
 


● Mentors kartläggning ger en övergripande bild av elevens studiesituation.  
● Kan användas för att upptäcka behov av extra anpassningar som kan finnas i ordinarie undervisning.   
● Kan också tydliggöra vidare behov av insatser från undervisande lärare, mentor, arbetslag och insatser från 


enskilda funktioner i elevhälsan.   
 
Obs. Mentors kartläggning är inte en utredning för särskilt stöd. Dock kan behov av extra anpassningar i ordinarie 
undervisning framkomma.  
 
 
 
Tillvägagångssätt:  
 


● Används som samtals- och dokumentationsstöd i samtal med eleven.  
● Fylls i av mentor. 
● Skall skyndsamt lämnas till rektor och mentor behåller kopia. + ev. funktioner inom elevhälsa (vid behov).  
● Mentors kartläggning kan göras mer än en gång (förändrad situation).  


 
 
 


Kartläggning elev: 
1. Vad tycker du själv om dina prestationer i skolan? 
 
 
 
2. Du får en svensk nyhetsartikel av en lärare som du skall läsa. Hur svårt tycker du det är 
att läsa den? (1=svårt, 10=lätt) 
 
 
 
 
 







   


2 
 


3. Hur skulle du bedöma din förmåga att skriva, ex när du ska skriva en egen text på ca en 
halv A4:a sida? (1=svårt, 10=lätt) 
 
 
4. Hur bra tycker du att du är på att stava? (1=dålig, 10=bra) 
 
 
5. På vilket/vilka sätt tycker du att du lär dig bäst?  
(lyssna, prata, läsa, experimentera, skriva, fundera, skapa) 
 
 
6. Hur gör du för att ha koll på dina uppgifter, prov och inlämningsuppgifter som ska 
göras? 
 
 
7. Hur mycket tid lägger du utanför lektionstid på skolarbete? 
 
 
8. Förstår du lärarnas genomgångar på lektionerna? (skiljer det sig mellan ämnena)  
 
 
9. Hur svårt tycker du att det är att koncentrera dig mer än 30 minuter i sträck på 
lektionerna? (1=lätt, 10=svårt) 
 
 
9.a. Hur gör du för att behålla din koncentration? 
 
 
10. Får du möjlighet att visa vad du kan för dina lärare på prov, arbetsuppgifter eller 
annat? 
 
 
10a. Hur skulle du vilja visa dina kunskaper? När går det bäst att visa vad du kan? 
 
 
11. Finns det någonting som borde ändras i skolan så att det funkar bättre för dig?  
(är det ett tillåtande pluggklimat, studiero)   
a. på skolan i stort? 
 
 
b. på lektionerna? 
 
 
c. fungerar det lika bra i alla ämnen? 
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12. Vad är du riktigt bra på? (i skolan eller annat) 
 
 
13. Har du haft extra hjälp under tidigare skolgång? (stödundervisning, assistent, särskild 
undervisningsgrupp, läxhjälp, kompensatoriska hjälpmedel, ) 
 
 
14. Vilka språk har du läst under grundskolan? (hemspråk, moderna språk, svenska som 
andra språk)  
 
 
15. Hur skulle du beskriva att du mår? (fysiskt, psykiskt) 
 
 
16. Sover du tillräckligt för att orka vara aktiv på dagarna? (hur många timmar sover du 
per natt, när går du och lägger dig, sover du hela natten, när vaknar du, är ljudet på din 
mobil på när du sover) 
 
 
17. Tycker du att du får i dig tillräckligt med energi under dagarna för att orka med 
skolarbetet? (hur många gånger äter du per dag, äter du med någon annan) 
 
 
18. Vem bor du med? (Vuxna, syskon, husdjur, andra) 
 
 
19. Vad tycker du om att göra när du är ledig från skolan? (idrott, vänner, 
datoranvändande, hobbys) 
 
 
20. Hur trivs du med dina skolkamrater? (någon speciell klasskompis? Annan kompis på 
skolan?)    
 
 
21. Hur trivs du med personalen på skolan? (någon speciell?) 
 
 
22. Finns det något annat som skolan behöver veta för att din skolgång ska bli så bra  
som möjligt? 
 
 
23. Vad vill du göra efter att du har tagit studenten? 
 
 
24. Är det ok för dig att övrig personal får reda på vad du har svarat på dessa frågor?  
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MENTORSDELEN 
 


Elevens vårdnadshavare är informerad om anledning till mentorskartläggning: 
Ja Datum:  
Nej Anledning:   


 
 


Vilken information har framkommit från elevens vårdnadshavare? (trivsel, det eleven berättar hemma, 
kopplat till aktuell problematik) 
 
 


 
 


Vilka extra anpassningar har gjorts, inom ramen för den ordinarie undervisningen, i respektive ämne där 
eleven riskerar att inte nå målen? 
 
 


 
Mentorns sammanfattning eller tankar kring kartläggningen: 
 
 


 
Elevens närvaro/frånvaro (ev mönster): 
 


 
Vad har gjorts tidigare av mentor och/eller arbetslag: 
 


 
MENTOR FÖRESLÅR STÖD I FORM AV EXTRA ANPASSNINGAR FRÅN: 


Inget behov just nu:  
Av undervisande lärare:   
Av mentor  
Av arbetslag:   


 
Mentor genomför konsultativt samtal med (specialpedagog/rektor/kurator/SYV/skolsköterska eller övriga): 
 


 
Resultat av samtalet (beskrivning av nästa steg och eventuell insats): 
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UTREDNING AV EN ELEVS BEHOV AV SÄRSKILT STÖD  
 


Elevens namn: Elevens personnummer: 
  
Skolenhet: Årskurs och klass: 
  
 
Eventuella tidigare gjorda utredningar om 
elevens behov av särskilt stöd: 
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Gjord av:  
 
Datum:  
 
 


Eleven har medverkat i utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i 
utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
Elevhälsan har deltagit i utredningen: 
Ja     ☐            Nej     ☐  
 
 


 
Eventuella tidigare gjorda åtgärdsprogram: 
Ja     ☐                Nej     ☒  
 
Gjord av:  
 
Datum:  
 
 
 
 
Andra utredningar 
Ange om det har gjorts psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange i så fall vem eller vilka som har gjort 
utredningarna, vilken befattning den eller de personerna har samt vilket datum utredningarna gjordes.  
 
 
 
 
 
 
 
Kartläggning 
Beskriv elevens skolsituation i olika lärmiljöer inom verksamheten, utifrån den kartläggning som har gjorts.  
 
1. Information från elev och vårdnadshavare  
 
2. Faktorer på skol- och gruppnivå som påverkar 
 
3. Elevens kunskaper i relation till kunskapskraven 
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4. Detta fungerar väl 
 
5. Detta är utvecklingsområden 
 
6. Iakttagelser gjorda av lärare och övrig personal 
 
7. Extra anpassningar som har gjorts 
 
 
 
 
 
Pedagogiska bedömning 
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd 
anges att behovet kan tillgodoses genom förändringar i organisation eller genom extra anpassningar.  
 
Extra anpassningar 
 
Särskilt stöd 
 
 
 
 
 
 


☐   Ja, eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas.   


☐   Nej, eleven är inte i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas inte.  


 
Datum:  Namn och befattning på den som ansvarar för utredningen: 


  


Underskrift:  


 


Datum:  Namn och befattning på den som genomfört utredningen: 


  


Underskrift:  
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BESLUT OM ATT INTE UTARBETA ETT ÅTGÄRDSPROGRAM  
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
 
Eleven bedöms inte ha behov av särskilt stöd. Beslut grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen.  
 


Som underlag för detta beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram ligger utredningen 
av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bifogas till det här beslutet:   Ja  ☐ 
 
 
Datum:  Namn och befattning på den som har fattat beslutet:  


  


Beslutfattarens underskrift: 
 


 


  


Datum då eleven har fått ta del av 
beslutet:  


Datum då elevens vårdnadshavare har fått ta del av 
beslutet:  
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BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ELEV I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
 
Beslut om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen.  
 
Behov av särskilt stöd 
Beskriv vilket behov av särskilt stöd som eleven har i olika lärmiljöer inom verksamheten (denna del kan hämtas från den 
pedagogiska bedömningen i den aktuella utredningen) 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som skolenheten bedömer nödvändiga för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer i 
verksamheten.  
Åtgärd: Ansvarig för åtgärden, samt befattning:  


 
 
 
 
 
 


 


 
 
Datum då åtgärdsprogrammet kommer att utvärderas:  


 


Datum då åtgärdsprogrammet har 
beslutats:  


Namn och befattning på den som har beslutat 
om åtgärdsprogrammet:  


  


Beslutfattarens underskrift:  
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Datum då eleven fått ta del av beslutet:  Datum då elevens vårdnadshavare har fått ta 
del av beslutet:  


  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Se nedanstående adress. I överklagan 
skall framgå vilket beslut överklagan gäller, vilken ändring du vill ha. Överklagan behöver innehålla namn, personnummer och kontaktuppgifter för både den 
berörda eleven och för den person som gör överklagan. Den senare behöver även skriva under överklagan. Alla vårdnadshavare måste underteckna 
överklagandet, 
 


Skolan kommer antingen att ompröva beslutet eller skicka ärendet vidare till skolväsendets överklagandenämnd för vidare prövning. Den person som gjort 
överklagan kommer inom två veckor från mottagen överklagan att få reda på om skolan har beslutat att ompröva beslutet eller skicka mottagen överklagan 
vidare Skolväsendets Överklagandenämnd för prövning. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenämnden.se 


 
Resultat av utvärderingen (fylls i vid utvärderingstillfället):  
 
 
Namn och befattning på den som har ansvaret för utvärderingen: 
 
 
 
 
 
 
Skolenhet: 
 
 
Adress: 
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BESLUT OM ATT AVSLUTA ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
Åtgärdsprogrammet är härmed avslutat. Beslutet grundar sig på 3 kap. 9 § skollagen.  
 
Elevens namn:  Elevens personnummer:  
  
Skolenhet: Årskurs och klass 
  
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
 
Ja     ☐                Nej     ☐  
 
 
 
Åtgärdsprogram daterat den:   Avslutas följande datum:   
  
Namn och befattning på den som fattat beslutet  
 
 
Beslutsfattarens underskrift:  
 
 
Datum då eleven fått ta del av beslutet Datum då elevens vårdnadshavare fått ta 


del av beslutet:  
  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Se nedanstående adress. I överklagan 
skall framgå vilket beslut överklagan gäller, vilken ändring du vill ha. Överklagan behöver innehålla namn, personnummer och kontaktuppgifter för både den 
berörda eleven och för den person som gör överklagan. Den senare behöver även skriva under överklagan. Alla vårdnadshavare måste underteckna 
överklagandet, 
 


Skolan kommer antingen att ompröva beslutet eller skicka ärendet vidare till skolväsendets överklagandenämnd för vidare prövning. Den person som gjort 
överklagan kommer inom två veckor från mottagen överklagan att få reda på om skolan har beslutat att ompröva beslutet eller skicka mottagen överklagan 
vidare Skolväsendets Överklagandenämnd för prövning. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenämnden.se 


 
 
Skolenhet: 
 
 
Adress: 
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UTREDNING AV ORSAKER TILL FRÅNVARO 
 
Elevens namn: Elevens personnummer: 
  
Skolenhet: Årskurs och klass: 
  


 


 
 
Andra utredningar 
Ange om det har utredningar i ärendet. Ansvar, befattning etc.  
 
 
 
Kartläggning orsaker 
Beskriv utifrån ovan bild orsakerna till elevens frånvaro 


Skolfaktorer 
Pedagogiska  


 
Organisatoriska  


 
Sociala  


 
Övriga 
 


 
 


Hemförhållanden 
Hemförhållanden  


 
Samlad bedömning 


 
 
 
 







 


ANMÄLAN TILL SOCIALNÄMNDEN – enligt SOL 14 Kap. 1 §  
 


Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är alla som arbetar på skolan skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, samt att när så är fallet delge 
Socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning. 


 
Uppgiftslämnare 
Namn: Befattning: 


  


Skola:  Datum: 
 
  


 
Uppgifter om mottagande enhet 
Mottagande enhet: Kommun: 


  


 
Uppgifter om den elev som anmälan gäller 
Namn:  Adress:  


  


Personnummer:  Telefonnummer:  


  


 
Uppgifter om vårdnadshavare 
Namn vårdnadshavare 1: Namn vårdnadshavare 2:  


  


Adress:  Adress:  


  


Telefonnummer:  Telefonnummer:  


  


 
Bakgrund och anledning till anmälan 
 
 
  
 


 


Underskrift och namnförtydligande 
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INLEDNING – LEDARE 
Kvalitetsåret 2017/2018 för Drottning Blankas Gymnasieskola sammanfattas i denna rapport. Ett år 
som präglats av stort engagemang och hårt arbete på våra skolor för att varje elev ska lyckas så bra 
som möjligt. Inom Drottning Blankas gymnasieskola är det ”viktigt för mig att det går bra för dig” 
genom hela styrkedjan. Från huvudman till rektor, från rektor till lärare och från lärare till elev. Det 
har under året varit viktigt att fokusera på att stärka styrkedjan då vi vet att det är en 
framgångsfaktor för en framgångsrik skola 


Från huvudmannens sida är det viktigt att med hjälp av de mätverktyg som finns (elev- och 
medarbetarundersökning, trygghetsenkät, undervisningsutvärdering etc.) följa upp rektors arbete 
och där det behövs kunna erbjuda stöd och hjälp för att nå bättre resultat. På samma sätt är det av 
vikt att rektor följer upp lärarens arbete och naturligtvis att lärare följer upp elevens arbete och 
erbjuder stöd och hjälp för att eleven ska nå sin högsta potential.  


Drottning Blankas Gymnasieskolas resultat är stabila över tid inom samtliga områden. Dock kan vi se 
en ökad variation inom ett flertal områden och vi kommer därför att fokusera på att minska 
variationen mellan enheterna under nästa läsår. 


Tanken med Kvalitetsrapporten är att redovisa var Drottning Blankas gymnasieskolor befinner sig och 
vilka utmaningar vi står inför på kort och lång sikt. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att 
stärka styrkedjan, upprätthålla och förbättra nöjdheten hos våra elever och medarbetare, arbeta mot 
ännu bättre resultat och att fortsätta växa i antalet elever och antalet skolor. Detta vill vi göra med 
samma engagemang genom styrkedjan.  


 


Malin Bergland,  


Verksamhetschef Drottning Blankas gymnasieskolor 
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BESKRIVNING AV DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA 


VISION & UPPGIFT 
Drottning Blankas Gymnasieskola är skolor som bryr sig om både elever och världen som eleverna så 
småningom ska ut i. Genom att varje dag arbeta med det personliga, det lokala och det globala 
engagemanget är vi övertygade att varje elev och medarbetare kan bidra till sin egen och andras 
utveckling. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa att: Det är viktigt för oss att det går bra 
för dig! 
 


 


Personligt engagemang 
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man 
en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier. Under årskurs 1 ges man även de verktyg och 
strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas 
Gymnasieskolor.  
 
Lokalt engagemang 
Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns! Genom skarpa 
samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för 
någon annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att man som elev får möjlighet 
att knyta viktiga kontakter under sin gymnasietid. 
 
Globalt engagemang 
Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi 
lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor på olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever 
i globala frågor och på vissa skolor får man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att 
man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser. 
 


 
 


SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en del av AcadeMedia, som är norra Europas största 
utbildningsföretag. Verksamheten erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program. 
Den första skolan startade i Kungsbacka 1996 och nu finns vi på 13 orter runt om i landet: Borås, 
Falkenberg, Falun, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, 
Stockholm, Trollhättan och Varberg.  
 
Drottning Blankas gymnasieskola erbjöd läsåret 2017/2018 nationella program och inriktningar enligt 
nedan. 
 


 
  


Program EEDAT EEELT EK EKEKO EKJUR ESBIL ESEST HAHAN HTHOT HTTUR HVFRI HVHUD HVSTY IM NANAS NANAT SABET SASAM TEDES TEINF TESAM VOVAR
Borås • • • • • •
Falkenberg • • • • •
Falun • • • • • • • • • • •
Göteborg • • • •
Halmstad • • • • •
Helsingborg PG • • • • • •
Helsingborg SK • • • • • • •
Kungsbacka • • • • •
Linköping • • • • •
Lund • • •
Malmö SL • • • • • • •
Malmö SÖ • • • • • •
Stockholm • • • • • •
Trollhättan • • • • • • •
Varberg • • • • •
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ORGANISATION 
För varje skolenhet ansvarar en rektor med centralt stöd från verksamhetschef och stödfunktioner 
inom ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Företrädare för huvudmannen träffas i 
olika möteskonstellationer med två veckors intervall medan gemensamma rektorsmöten genomförs 
vid sex tillfällen per läsår. Rektor organiserar i sin tur sin lokala skolverksamhet utifrån de behov och 
förutsättningar som finns.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 


SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Samtliga kvalitetsprocesser följer Academedias kvalitetsmodell där uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i 
arbetet finns inom Drottning Blanka gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  


De processer som följs upp extra noggrant på övergripande nivå inom ramen för ledningsgruppen 
och vid respektive rektorsmöte är elevernas utveckling mot målen, likabehandlings- och 
värdegrundsarbetet, elevhälsans främjande och förebyggande insatser samt elevernas och 
medarbetarnas upplevelse av undervisningens kvalitet och utbildningen som helhet.  


SÄRSKILT STÖD & ELEVHÄLSA 
Samtliga skolor har en elevhälsa som leds av rektor. För att säkerställa att samtliga elever får stöd i 
den utsträckning och den form som de har rätt till utgår skolorna från den centrala Elevhälsoplanen 
där både rutiner och blankettstöd återfinns. Planens består av sex delar: Uppdraget: Främjande- och 
förebyggande arbete, Inkluderande undervisning – extra anpassningar och särskilt stöd, Främja 
närvaro och utreda frånvaro, Trygghet och studiero, Anmälan till socialnämnden och Elevhälsans 
tystnadsplikt och samtycke. Huvudmannen håller kontinuerligt i utbildningsinsatser för att stärka 
EHT-teamen som helhet eller specifika funktioner såsom specialpedagogernas arbete med 
utredningar och åtgärdsprogram.  


VÄRDEGRUNDSARBETE 
Varje år upprättar skolorna en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen beskriver 
det målinriktade arbetet för att förhindra kränkningar samt motverka diskriminering.    


Huvudmannen har gemensamma rutiner för anmälan om kränkande behandling och klagomål. 
Rutinerna innefattar stöd och utredningsansvar av huvudmannens skoljurist.  


PERSONAL 
Verksamheten har totalt 15 rektorer och hundratals övrig personal (lärare, övriga resurser, 
administratörer etc). Merparten av rektorerna har genomgått rektorsutbildningen och övriga 
rektorer har antingen påbörjat eller kommer att påbörja den.  


Varje år följs all personals (rektorer, lärare osv) kompetens och behörighet upp. Syftet är att 
verksamheten både på rektors- och lärarnivå ska vara rustade för de nuvarande och framtida krav 
som ställs. Likaså genomförs utvärderingar där personal få skatta, bedöma och efterfråga 
verksamhetens styrkor och behov.  


KOMMUNIKATION 
I verksamhetens kommunikativa strategi ingår att kommunicera både de grundläggande 
värderingarna som verksamheten vilar på samt tydliggöra varje orts programutbud. Under åren har 
de strategiska insatserna innefattat en profilering av varumärket, programmen samtidigt som stor 
hänsyn tagits till varje skolas lokala identitet. I detta ingår att vara tydlig med det övergripande 
uppdrag som finns samt tydliggöra de förväntningar som eleverna kan ha på en DBGY-skola.  
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Under läsåret påbörjades ett förtydligande av verksamhetens kommunikativa profil. Syftet var att ta 
tillvara på de framgångsfaktorer som redan fanns ute på skolorna och belysa detta på övergripande 
nivå. Arbetet skedde främst i rektors- och ledningsgrupp under anvisning av verksamhetschef och 
marknadsansvarig och utmynnade i en ny profilering av de gemensamma värdena och arbetssätten 
inom verksamheten. En ny grafisk profil står klart till läsåret 2018/2019.  


EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 
Verksamhet finansieras via skolpengen. Vid specifika utvecklingsinsatser nyttjas även statsbidrag, 
tilläggsbelopp och medel för internationella utbyten (via Erasmus, Nordplus och UHR). För en hållbar 
verksamhet krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Huvudmannen stöttar rektor att 
planera och fördela de ekonomiska resurserna på bästa sätt, samtidigt som man genom kontinuerlig 
uppföljning säkerställer optimala resurstilldelningar utifrån elevernas och skolans behov. Under de 
senaste läsåren har det ökade elevantalet inneburit god resurstillgång och övergripande gynnsamma 
förutsättningar för verksamheten.  


SAMMANFATTNINGSVIS 
Inför läsåret 2017/2018 fanns goda förutsättningar för huvudmannen att fortsatt kunna bedriva 
kvalitativa utbildningar. Det ökade elevantalet vittnar om populariteten i de utbildningar som bedrivs 
men också det goda anseende som Drottning Blankas gymnasieskolor utvecklat under åren. Likaså 
fanns en stabilitet inom rektorsgruppen som borgade för att verksamheten kunde fortsätta utveckla 
det främjande arbetet. 
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BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 
Grunden för vårt kvalitetsarbete är att utifrån rådande behov systematiskt utveckla verksamheten 
mot högre måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att 
elevernas utbildning ska ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv.  
 
Arbetet under läsåret utgår från en tidig lägesbedömning och avslutas med resultatutvärdering och 
verksamhetsövergripande analys. Däremellan följer vi upp arbetet och samlar in den dokumentation 
som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden 
i behov av insatser för ökad måluppfyllelse.  
 


KVALITETSBEGREPPEN 
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp som hjälper oss att se på verksamheten ur 
flera perspektiv. Samtidigt kan vi målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en 
utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 


• Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 
och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 


• Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 
som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 
sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 
behövs för att nå utbildningsmålen. 


• Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  


• Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 
efter avslutad utbildning. 
 


METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET 
 
Interna granskningar 
Med jämna mellanrum genomförs interna granskningar i vilka huvudmannen utifrån 
Skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn granskar verksamheten. Granskningarna ger 
huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om det görs enligt författningskraven. Mot 
bakgrund av resultat och uppföljningar inom olika områden besöks varje skola varpå man intervjuar 
lärare, elever, elevhälsa och rektor för att kunna göra en bedömning av skolans dagliga arbete och 
dess rutiner. Granskare genomför även lektionsbesök och granskar dokumentation, 
rutinbeskrivningar, betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument.  


Nationella kursprov 
De nationella proven är ett av flera betygsunderlag som används i svenska, engelska och matematik. 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 
provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger 
huvudmannen och skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning undervisningen utgår och 
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planeras utifrån rådande styrdokument. Därtill i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och 
rättssäker.  


EWS, betygsprognoser och examensprognoser 
Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom betygsprognoser, EWS samt 
examensprognoser.  


• EWS: Under läsåret genomförs regelbunden uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i 
verktyget EWS (Early Warning System). Verktygen syftar till att uppmärksamma elever som 
riskerar att inte nå målen, eller som kommer möta hinder i sin kunskapsutveckling.   


• Betygsprognoser: Varje termin genomförs betygsprognostiseringar i samtliga kurser. 
Betygsprognoserna utgör varje lärares professionella bedömning av det betyg som eleven i 
slutet av kursen väntas få, förutsatt att arbetet sker på liknande sätt och att eventuella 
stödinsatser nyttjas. Betygsprognostiseringarna är en del av systematiken i att följa upp i 
vilken utsträckning eleverna förväntas nå uppsatta mål och hur väl man som skola lever upp 
till uppdrag i läroplan och skollag.  


• Examensprognoser: genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i vilken 
utsträckning eleverna i år tre förväntas nå en examen. Verktyget infördes under läsåret 
2014/2015 och är ett effektivt uppföljningsverktyg för skolan och huvudmannen.   


 


Betygsuppgifter 
Uppgifterna om satta betyg sammanställs för att ge underlag för att bedöma hur väl kunskapsmålen i 
läroplanen och examensmålen nås.  Vid läsårsslut analyseras dessa på verksamhets- och skolnivå av 
ledningsgrupp, rektorsgrupp och av personal på varje skola. Analyserna ligger också till grund för 
framtagandet av nya fokusområden. Betygsuppgifterna för läsåret redovisas och kommenteras 
längre fram i den Samlade bedömningen.  


 
Olika enkäter 
För skolan genomförs varje läsår ett antal betydelsefulla enkäter: Likabehandlings- och 
värdegrundsenkäten, Elevenkät (NKI) och medarbetarenkät (NMI) samt undervisningsutvärderingar. 
Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt skolinspektionens Skolenkät.  
 


• Likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-enkät) genomförs varje höst och utgör ett 
underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och skolorna lyckas driva ett målinriktat 
arbete för att förhindra kränkande behandling och främja likabehandling. Likaså följer 
enkäten upp kännedomen om arbetet som bedrivs på skolan och delaktighet bland eleverna. 
Kartläggningen blir en del av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering som 
upprättas varje kalenderår.  


• Elev- och medarbetarenkäter (NKI, NMI) genomförs i januari/februari och syftar till att följa 
upp den upplevda kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning 
och utbildning).  


• Undervisningsutvärderingar genomförs vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka 
undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och är 
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formulerade som 16 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar och 
inflytande, arbetsliv och vidare studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och 
värdegrund, drivkraft, självförtroende och sammanhang samt kreativ kompetens. 


 
Kvalitetsrapport, verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 
Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolorna och huvudmannen dokumenterar 
sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i juni/augusti respektive september/oktober. 


Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för året. 
Riktningen för dessa fokusområden anges i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de 
mål som identifierats som prioriterade och/eller där processer behöver förbättras. Under perioden 
augusti – september upprättar sedan huvudmannen en verksamhetsplan och skolorna upprättar 
lokala arbetsplaner där årets specifika fokus konkretiseras utifrån behov, mål, metoder och 
uppföljningsrutiner.  


Syftet med verksamhetsplanen och arbetsplanerna är att säkerställa att det finns en plan för det 
systematiska kvalitetsarbetet på skolan och att denna plan har en tydlig förankring i skolans uppdrag 
och mål samt till skolans resultat och analyser.  


För samtliga skolor fanns för läsåret fokusområden framtagna som var lämpliga utifrån de 
behovsanalyser som gjordes i juni föregående år. Skolornas samlade bedömning av läsåret har också 
redovisats i respektive skolas kvalitetsrapport.  
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KVALITETSHJUL 
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HUVUDMANNENS FOKUS FÖR 2017/2018 
 


ÖKAD ANDEL MED EXAMEN OCH ETT UTVECKLAT PROFESSIONELLT KOLLEGIALT 
LÄRANDE I REKTORSGRUPPEN 
 
Fokusområdets bakgrund & motiv: 
I juni 2017 hade verksamheten totalt sett bibehållna resultat avseende andel elever med examen 
89% och andel godkända betyg 89%. I Halmstad, Lund och Borås klarade samtliga elever kraven för 
en examen medan det gick sämre i bl.a. Kungsbacka.  Vi kunde efter gemensam analys, inom 
ledningsgruppen och tillsammans med rektorerna, konstatera att de skolor som lyckas bättre har ett 
stabilt främjande arbete, ett tydlig pedagogiskt ledarskap, ett välintegrerat EHT-team, en samsyn och 
samverkan inom kollegiet tillsammans med systematiska uppföljningar av elevresultaten. De skolor 
som inte lyckas lika bra har alla i något avseende brister inom dessa områden.  
 
För att säkerställa en ökad måluppfyllelse och stärkt likvärdighet behövde vi stödja rektorernas 
ledarskap och utveckla den kollegiala samverkan i rektorsgruppen.  
 
Mål:  


• Ökad andel med examen (>89%) 
• Utveckla det professionella kollegiala lärandet i rektorsgruppen 


 
Metoder:  
1. Rektorsmöten planerades efter Academedias färdplan 2020 och behandlade områden inom 
chefsprofilen. Syftet är att ha en stark styrkedja från Academedia till Drottning Blanka och vidare till 
rektor och lärarnivå.  


2. Rektorsgruppen nyttjade "Att organisera för skolframgång - Strategier för en likvärdig skola" (2017 
Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson) och behandlade under rektorsmötena områden såsom: att 
skapa goda förutsättningar för lärande, skolans organisation, effekten av samsyn och samförstånd på 
framgångsrika skolor, intresseskillnader och särordning på icke framgångsrika skolor, generella 
framgångsfaktorer.  


3. Vid varje rektorsmöte genomfördes kollegiala handledningspass i mindre grupper. Då utgick vi från 
aktuella frågeställningar och från en gemensam mall med: målbild, utmaning, frågeställningar och 
hinder. Samtliga rektorer hade inför träffarna fått i uppgift att men utgångspunkt i skolans behov 
koppla litteraturen och presentera ett case för förbättring.  


4. Riktat stöd för enheter med behov. De skolor som under läsåret hade behov av mer frekventa 
avstämningar och stöd i processutveckling fick detta av verksamhetschef och lämplig stödfunktion 
inom kvalitet, hr, ekonomi och marknad.  


5. Användning av nya digitala verktyg för elevavstämningar i Schoolsoft. Under läsåret initierades en 
ny funktion i vårt elevdokumentationssystem Schoolsoft såskallad digital EWS. I systemet gör varje 
lärare en bedömning av elevens utveckling mot målen via färgkodning grön, gul och röd. Där grön 
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innebär att eleven förväntas nå målen, gul eleven har behov av extra anpassningar och läraren vill 
lyfta eleven inom kollegiet medan röd är att eleven kommer få svårt att nå målen och läraren 
behöver stöd i att stödja elevens utveckling. 


Resultat och diskussion: 
 
Stabila resultat – förbättrade samverkansformer – fortsatt spridning bland skolor 
Verksamhetens resultat är stabila i jämförelse med föregående år (andel med examen 87%) samtidigt 
som vi inte når utsatt mål på över 89%. Våra analyser visar att processerna inom rektorsgruppen 
stärkts och att det kollegiala utbytet mellan rektorerna ökat. Rektorerna har uppskattat den 
vetenskapliga ramen och vi ser att litteraturbearbetningen inför, under och efter rektorsmötena lett 
till mer kvalitativa diskussioner. Tillfällena då vi behandlade skolornas organisation och elevhälsans 
effektivitet ledde också till förändrade och förbättrade arbetssätt på en del av skolorna. Styrkedjan 
har också blivit mer stabil och det som behandlas på rektorsmöten och i rektorsgruppen når nu lärare 
och elever i högre utsträckning.  
 
Elevavstämningsverktyget EWS implementerades på samtliga skolor inom verksamheten. Tidigt 
under hösten konstaterades flera förbättringsområden av teknisk karaktär. Detta innefattade bl.a. 
gränssnittet och hanterbarheten för läraren. Under våren genomfördes en del förbättringar och 
systemet började användas mer frekvent. Vi ser efter vårt första läsår med verktyget en tydlig 
korrelation mellan goda resultat och de skolor som nyttjar verktyget mer återkommande än de av 
huvudmannen beslutade två avstämningarna. Rent generellt är det rektors återkommande 
användning av våra verktyg i utvecklande dialog med lärarna som avgör effekten på undervisningen. 
Vi behöver i högre utsträckning stödja skolor med utmaningar att nyttja våra verktyg i sina processer. 
Vi måste också bli mer specifika i våra metodval gällande hur vi stöttar skolor med utmaningar. I år 
har vi arbetat med att främst stödja rektorerna och delar av personalgrupperna men vi behöver 
kanske framgent göra en mer ingående insats som rör hela skolornas personalgrupper.  
 
Samtidigt som processerna på flera håll är förbättrade har våra verksamhetsövergripande 
uppföljningar inte varit tillräckligt frekventa. Mycket tid har lagts på att finna förbättringar och 
möjligheter i pågående processer men vår uppföljning av elevernas tidigare resultat har inte varit 
tillräckligt kravställande. De två examensprognoser som genomförs är inte alltid tillräckliga för att vi 
ska få till förändrade arbetssätt på skolnivå.  
 
I det långa perspektivet har våra främjande insatser (såsom att stärka rektors ledarskap) med största 
sannolikhet borgat för en ökad processkvalitet på flera skolor. Samtidigt, i det korta perspektivet, ser 
vi att vi inte når utsatt mål och vi har fortfarande skolor där bl.a. systematik och uppföljning inte 
fungerar tillräckligt väl. När vi djupdyker i skolornas resultat och processer ser vi också att skolornas 
utmaningar inte är så lika som vi tidigare trott. Med hjälp av SiQs modell för kvalitetsutveckling 
kunde vi vid den samlade bedömningen i slutet av läsåret identifiera att våra skolor har olika 
utmaningar inom kultur, struktur och systematik. Vissa skolor har genomfört strukturella insatser 
men snarare behövt stärka den gemensamma kulturen medan andra behövt stärka systematiken 
men snarare arbetat med kulturella insatser. Av de elever som inte når målen har vi hittills inte 
lyckats finna rätt främjande insats på övergripande nivå.  
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För läsåret 2018/2019 behöver vi fortsätta förvalta den professionella kulturen inom rektorsgruppen 
där vi frikostigt delar med oss av framgångsrika arbetssätt och söker stöd när vi möter utmaningar. 
Samtidigt behöver vi systematisera elevuppföljningen ytterligare med fler avstämningar kring 
närvaro och betyg mellan skolchef och rektor (via månadsavstämningar). Vi behöver också hjälpa 
våra skolor när det gäller att hantera perspektiven kultur, struktur och systematik över hela läsåret.  
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SAMLAD BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN 2017/2018 
Vid läsårslut i juni sammanställs samtliga skolors resultat och underlaget distribueras därefter till 
skolorna som stöd för rektors och personalens analysarbete. Därefter genomför 
verksamhetsledningen en verksamhetsövergripande analys där man utifrån kvalitetsbegreppen lyfter 
fram de tendenser man ser på huvudmannanivå.  


FUNKTIONELL KVALITET 
 
GENOMSTRÖMNING 
 
Diagram 1: Genomströmning (andel elever som påbörjat och inom 3 år uppfyllt kraven för examen 
på samma utbildning och skola)  
 


 
* Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 
Genomströmningen är ett mått på den andel elever som påbörjat sin utbildning på en skola och som 
tar en examen från samma skola inom tre år. Totalt sett ligger genomströmningen inom Drottning 
Blankas gymnasieskola på 69%, vilket är något under rikssnitt (74%). Fem av skolorna ligger dock över 
detta. På de skolor där genomströmningen är lägre beror det oftast på att elever inte sökt skolan i 
första hand och att man då under första eller andra året bytt till förstahandsvalet. Elever som slutar 
brukar generellt uppge att man trivs på skolan men att man är ute efter exempelvis ett visst program 
eller en viss skolatmosfär (exempelvis en annan typ av skola). Generellt sett trivs eleverna inom 
verksamheten och vi ser ingen tydlig korrelation mellan lägre genomströmning och i vilken 
utsträckning man som elev trivs på skolan.  
 
ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, 
där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. Andelen elever med 
gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett fullständigt program 
(2500p). 
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Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 


 
* Huvudmannens preliminära sammanställning av resultat 
** Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 


Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program 


 
* Huvudmannens preliminära sammanställning av resultat 
** Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 


Andelen elever med examen minskar något från 88% till 87%. På våra största program SA, HV och EK 
minskar andelen med examen marginellt. Elevsammansättningen på dessa program har blivit allt mer 
heterogen de senaste åren (studiebakgrund, studiemotivation, könsfördelning) vilket ställt högre 
krav på den breda studie- och yrkesvägledningen. På våra övriga program är resultaten mer stabila.  
 
Återigen når Halmstad, Lund och Borås 100% andel med examen. Skolor vars resultat ökar, eller som 
är fortsatt stabila, har alla också lyckats prioritera utvecklingsfrågor samtidigt som man hanterat det 
åtgärdande arbetet effektivt. Skolor vars resultat minskar i jämförelse med föregående år har i 
någon, eller varierande grad, brister i kvalitetsarbetet. Trots vilja och engagemang har skolorna inte 
lyckats välja rätt insats utifrån elevernas och personalgruppens behov. Av de elever som inte når 
examen kan vi också konstatera en ackumulerat hög andel F, hög frånvaro till följd av psykosociala 
utmaningar, skoltrötthet eller låg motståndskraft att hantera utmaningar. Skolornas främjande 
insatser har då tyvärr inte varit tillräckligt effektiva. För läsåret 2018/2019 genomför således 
huvudmannen Resiliensprojektet som syftar till att stärka elevernas anpassningsförmåga och 
motståndskraft. En tydligare projektbeskrivning finns i den samlade bedömningen i slutet av denna 
rapport.  
 
ANDEL ELEVER BEHÖRIGA TILL VIDARE STUDIER (YRKESPROGRAM) 
En yrkesexamen ger eleven möjlighet att söka jobb inom det fält examen avser. Det ger dock inte 
automatiskt en grundläggande behörighet till högskolestudier, men utbildningen kan kompletteras 
med behörighetsgivande kurser. På samtliga yrkesprogram erbjuder vi möjligheten att läsa in 
behörigheten till vidare studier. Samtidigt ser vi att elevernas önskemål om att läsa in behörigheten 
skiljer sig åt mellan skolorna.  
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) beräknas på totalt 2400 poäng då Gymnasiearbetet endast 
kan ge betygen E eller F och därför undantas från GBP. Betyg i utökade kurser påverkar inte GBP. 
 
Diagram 4: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 


 


 
*Rikssnitt avser samtliga huvudmän 
 
 


Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 
 


 
*Rikssnitt avser samtliga huvudmän 


 
GBP – samtliga avgångselever  
Den genomsnittliga betygspoängen är bibehållen eller ökar på sex av skolorna. Verksamhetens GBP 
är bibehållen på 13,7. Programmässigt är merparten av programmen under rikssnitt.   
 
Skolornas fokusområden har ofta varit just ökad måluppfyllelse (andel med examen) och att stärka 
undervisningen så att den i högre grad anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Ett stort 
fokus har lagts på ett åtgärdande kompensatoriskt arbete. Vi vill givetvis erbjuda utbildningar där 
eleverna också når de högre kunskapskraven men ser att elever som behöver stöd i att nå målen med 
utbildningen ibland saknar motivationen att nå de högre kunskapskraven. Här ser vi inte en spridning 
mellan skolor utan snarare inom skolor och program.  
 
Rektorerna har identifierat vikten av att öka samsynen och samarbetet på skolorna så att 
likvärdigheten säkerställs för samtliga elever oavsett vilket program de löser. Som huvudman 
behöver vi fortsatt lyfta diskussionen och synliggöra resultaten med respektive skola. Vi kan 
samtidigt inte likrikta undervisningen på övergripande nivå då skolornas enskilda arbete är 
behovsstyrt efter de elever de har. Vi kommer dock fortsätta uppmuntra och stödja skolorna i att 
införa gemensamma undervisningsupplägg och/eller undervisningsmetodiker.  
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BETYGSFÖRDELNING OCH ANDEL MINST GODKÄNDA BETYG (E-A) 
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng ovan berättar något om hur det gått 
för våra avgångselever. De säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever som tog del av 
utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi i vår uppföljning även uppgifter om alla 
satta betyg under året. 
 
Diagram 5: Andel minst godkända betyg – per skola 


 


 
 
Andelen godkända betyg ligger i linje med föregående år 89% (2017: 88%). På yrkesprogrammen är 
andelen 90% och på de högskoleförberedande programmen 89%. Fördelningen av andelen betyg F-A 
av samtliga betyg satta under läsåret var 11% F, 28% E, 17% D, 21% C, 12% B och 12% A. I likhet med 
de senaste åren har Lund högst andel högre betyg (A-C), 63%, medan Malmö Slussen har lägst, 27%.  
 
Huvudmannens uppföljningar och analyser av skolornas arbete visar att de skolor som arbetar med 
utmanande undervisning, välfungerande elevhälsoteam och systematiserad resultatuppföljning når 
högre resultat. Skolor där andel godkända betyg och andel högre satta betyg (A-C) är lägre har under 
läsåret tvingats arbeta mer åtgärdande än önskvärt. Här ser vi att det finns behov av att stärka 
likvärdigheten i undervisningen samt att elevhälsans främjande arbete behöver få större utrymme.  
 
Störst andel icke godkända betyg finns på Malmö Slussen 18% F, Linköping 23% F samt Falun 17% F. 
Här har man haft utmaningar i att skapa de bästa förutsättningarna för skolan, lärarna och eleverna. 
Samtliga dessa skolor är nya inom vår verksamhet och medan Falun är en sammanslagning av tre 
skolenheter så är Linköping nystartad och har tyvärr haft ett flertal rektorsbyten samtidigt som 
Malmö Slussen sedan tidigare haft en del utmaningar i att möta de behov som finns hos den specifika 
elevgruppen. Skolornas strukturella förutsättningar har negativt inverkat på skolornas möjlighet att 
skapa samsyn och styrning i kvalitetsprocesserna.  
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Diagram 6: Andel minst godkända betyg – per behörighetsgivande kurs (DBGY totalt) 


 
 


Andel godkända betyg ligger relativt stabilt i engelska (engelska 5 93%, engelska 6 92%) och i svenska 
(svenska 1 93%, svenska 2 92% och svenska 3 89%). Vi ser också att skolorna i högre grad än tidigare 
arbetar med att synliggöra kursernas vikt i att nå examen. Samtidigt fortsätter utmaningarna med 
matematiken. I matematik 1b är andel godkända betyg 83%. Analys visar att eleverna många gånger 
har med sig en negativ upplevelse av matematikundervisningen och lärarna får arbeta extra hårt med 
att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan och även viljan att arbeta aktivt med matematiken. 
Vi ser generellt att vi erbjuder ganska så traditionell matematikundervisning men att de skolor som 
lyfter in innovativa inslag når högre resultat.  
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INSTRUMENTELL KVALITET 
 
INTERNA GRANSKNINGAR OCH TILLSYNER 
Inom Academedia granskas samtliga skolenheter med jämna mellanrum. För läsåret 2017/2018 
genomfördes fem granskningar inom verksamheten Malmö Slussen, Helsingborg S.Kyrkogatan, 
Helsingborg Prästgatan, Linköping och Falun. Granskningarna visade att styrkorna fanns inom 
värdegrundsarbetet, organisatoriska förutsättningar för verksamheten samt styrning och ledning. 
Utvecklingsområden var elevhälsans främjande och förebyggande arbete samt att säkerställa 
styrkedjan ner till elevnivå. Flera av granskningarna genomfördes under tidig höst vilket medförde att 
skolorna kunde införliva förbättringsarbetet i sina fokusområden för året och få snabbt förbättrade 
resultat. Detta tydliggjordes framförallt i Helsingborg S.Kyrkogatan där den förbättrade systematiken 
och strukturen gjorde att skolan nådde 93% andel med examen. I Falun har man fortsatta 
utmaningar med att samordna tre skolor till en gemensam skola och i Linköping fick vi i slutet av 
läsåret äntligen en hållbar rektorslösning. Bedömningen är att samtliga dessa skolenheter kommer 
vara mer välfungerande under 2018/2019.  


 
NATIONELLA PROV – LIKVÄRDIG BEDÖMNING 
 
Diagram 7: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2018 
 


 
 


Högst överensstämmelse återfinns i matematik 3c 100% och matematik 2c 87%. Lägst 
överensstämmelse återfinns i matematik 2a 19%, svenska som andraspråk 1 37%. I de kurser med 
lägre överensstämmelse har också ett lägre antal prov genomförts, vilket ger ett större procentuellt 
utfall.  


Överensstämmelsen är lägre än tidigare och överensstämmelsen avviker också från rikssnitt. Detta är 
en trend som hållit i sig de senaste åren. Vi ser att orsakerna till detta främst kan härledas till:  


• Allsidig bedömning och betygssättning: Vid betygsättning av en kurs gör lärarna en samlad 
bedömning av all tillgänglig information om elevens kunskaper. De nationella proven utgör en del i 
den samlade bedömningen och är betygsstödjande (ska särskilt beaktas). Samtidigt är proven inte den 
enda informationen som läraren har tillgång till och våra lärare har mer information om elevernas 
kunskaper och förmågor vilket de behöver väga in i sin slutgiltiga bedömning.  


• Anpassningar inom ramen för undervisningen: Flera av de elever som fått högre kursbetyg än 
provbetyg har erhållit ett F på provet och alltså inte inom ramen för provet uppvisat de förmågor och 
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kunskaper som krävs för betyget E. Detta kan dels bero på att de nationella provens form i större 
utsträckning passar elever med studietradition från hemmet och som i hög grad anpassat sig till 
traditionella skol- och provsituationer. Både elever, lärare och rektorer på flertalet av våra skolor 
anger att provsituationer som innebär att elever sitter still i flera timmar överlag fungerar sämre för 
våra elever. Skolorna arbetar i hög grad kompensatoriskt i undervisningen på skolan, vilket innebär att 
eleverna har möjlighet till olika typer av anpassningar och stöd för att nå målen.  


• Provets utformning: En orsak som lärare återkommer till i sina analyser är att proven endast prövar 
elevernas förmågor och färdigheter vid provtillfället. Vid kursens slut tar lärarna hänsyn till all 
tillgänglig information om elevens kunskapsutveckling, vilket utgör ett bredare betygsunderlag än vad 
som ges vid endast ett provtillfälle.  


• Motivation till att genomföra provet: Lärarna uppger att det ibland kan vara en svår balansgång att 
motivera elever för att skriva det nationella provet: Trycker de för hårt på att det är viktigt och 
avgörande för slutbetyget är rädslan för att misslyckas så stor att en del elever inte kommer. Om 
lärarna å andra sidan försöker avdramatisera provet för att eleverna ska våga skriva riskerar vi istället 
att eleverna resonerar som så att proven inte är viktiga och inte deltar av den anledningen, eller inte 
presterar som de vanligtvis gör. 


 


Samtidigt som det finns flera orsaker till varför överensstämmelsen är låg måste vi se till möjligheten 
att rutinerna och kunskaperna kring betygssättning och planering av undervisningen kan vara 
bristfällig. Om detta är fallet så riskerar betyg sättas med låg tillförlitlighet. Därför för huvudman 
alltid dialog med rektor i de fall en skola sticker ut särskilt i överensstämmelsen i syfte att säkerställa 
bedömningspraktiken på alla skolor.  


KLAGOMÅL 
Totalt har färre än 20 klagomålen anmälts till huvudmannen. Medan något klagomål berör brister i 
utbildningen berör andra brister i stödinsatser för elever. I samtliga fall har åtgärder vidtagits för att 
säkerställa att eleven får det den har rätt till och att skolorna lever upp till författningskraven. Många 
gånger ser vi orsaken till klagomålen främst beror på att dialogen mellan skolan, eleven och hemmet 
inte fungerat optimalt. Således har ofta de beslutade insatserna innefattat en återkommande 
kontakt mellan skola och hem. Vi ser att klagomålen kan förebyggas genom att skolan upprättar en 
tidig kontakt med hemmet för att diskutera elevernas utveckling mot målen. Denna kontakt kan 
exempelvis vara i formen av ett introduktionssamtal hem till varje vårdnadshavare.  
 
LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUND 
Varje skola upprättar under januari månad en plan mot kränkande behandling och diskriminering. I 
planen redovisas de planerade främjande och förebyggande insatserna vilka utgår från analys av 
skolans tidigare arbete och den likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LoV-enkät) som görs 
varje höst. För verksamheten finns gemensamma rutiner för att uppmärksamma och utreda fall av 
kränkande behandling.   
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Diagram 8: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning – DBGY totalt 
 


 
 
I höstens likabehandlings- och värdegrundskartläggning var andel trygga elever 93% (2016: 92%), 
91% vet vart de skall vända sig till om de upplever sig illabehandlade och 81% har förtroende för att 
skolan tar tag i situationen. Därtill har 81% fått information om likabehandlingsarbetet på skolorna.  
 
Resultaten är fortsatt höga men samtidigt är trygghetsandelen inte 100%. Fördjupad analys visade 
bland annat att ett antal skolor fått nya utmaningar i mer heterogena elevgrupper där det tar längre 
tid att arbeta in de positiva förhållningssätt som präglar skolorna. Hösten 2017 visade att vi trots 
goda främjande insatser behöver kunna ställa om direkt när vi möter nya elevgrupper än de vi 
tidigare haft.  
 
STUDIEMILJÖ  
 
Diagram 9: Studiemiljö och trygghet (elevenkät) – DBGY totalt 
 


 


Andel (%) positiva (7-10) per fråga.  


Studiemiljö/Lärmiljöresultaten ligger i linje med föregående år. Tryggheten är på 83% medan 
arbetsron är 52%. Begreppet arbetsro inbjuder till olika tolkningar och även om en samsyn 
eftersträvas, såg vi att skolorna nått olika långt i dialogen med eleverna. Skolorna behöver generellt 
ta ett ökat ansvar för att lyfta arbetsrodiskussionen inom kollegiet och med eleverna.  


Att våra resultat inom detta område inte förbättras är anmärkningsvärt med anledning av att 
nöjdheten, rekommendationsgraden och trivselgraden alla ökas. Oftast finns en tydlig korrelation 
mellan dessa resultat. Vi ser dock att det i studiemijlö/lärmiljöfrågorna finns större skillnader mellan 
skolorna vilket påverkar de samlade resultaten. Våra rektorer arbetar kontinuerligt med dessa 
områden men just arbetsrofrågan har vi inte ett verksamhetsövergripande arbetssätt kring. I de råd 
som ges från skolinspektionen och skolverket konstateras att respektive skola först behöver utreda 
sina orsaker till den minskade arbetsron för att därefter kunna likrikta arbetssätt. Från 
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huvudmannens sida kan vi bli bättre på att lyfta diskussionerna kring hur vi organiserar för att 
studiemiljön ska vara optimal.  


UNDERVISNING  


Diagram 10: Undervisning (undervisningsutvärdering VT 2018) – DBGY totalt 


 


Tabell 1: Frågor ur undervisningsutvärdering 


 


Undervisningsutvärderingarna visade att eleverna framförallt efterfrågar en ökad regelbunden 
kontakt med läraren om hur det går för en och hur man kan utvecklas ännu mer.  


Gemensamt för skolorna som når höga resultat inom undervisning är gemensam kultur, struktur och 
systematik. Skolor som arbetar aktivt med undervisningsutvärderingarna som stödinstrument når 
också högre formella studieresultat (exempelvis Lund och Halmstad). Därigenom behöver vi som 
huvudman utmana våra rektorer ytterligare i hur de skapar dessa förutsättningar för utveckling av 
undervisningen.  
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UPPLEVD KVALITET 
Varje år följer man inom Academedia upp den upplevda kvaliteten via en elevenkät som genomförs i 
januari.  


Diagram 11: NKI, rekommendationsgrad, trivselgrad – DBGY totalt 


 


Elevenkäten för 2018 visade att elevnöjdheten totalt sett ökar från 65% till 68%. 
Rekommendationsgraden ökar från 60% till 66% och trivselgraden går från 71% till 75%. Den positiva 
utvecklingen indikerar att det finns ett stort förtroendekapital för verksamheten i stort men också för 
våra enskilda skolor. DBGY Lund och Linköping hade högst resultat medan DBGY Malmö Söderport 
och DBGY Falun hade lägst. Både Söderport och Falun har tidigare haft mer nöjda elever. Medan det 
är tydligt att DBGY Faluns resultat påverkats av sammanslagningen av tre skolenheter till en vilket 
vållat en del frågor kring organisationen, strukturen och kommunikationen gentemot elev så har 
Söderport snarare haft ett behov av tydliggöra förväntningar på skolan och vad den kan erbjuda. Vi 
förväntar oss förbättrade resultat på dessa skolor under 2018/2019 då man i Falun styrt upp rutiner 
och förtydligat skolans arbetssätt och i Söderport gjort en del organisatoriska förändringar.  


Likt tidigare år ser vi hur viktig strukturen är för våra elever. Skolor där organisationen, ledningen 
eller förutsättningarna ändrats har också minskade resultat medan skolor med mer stabila 
förutsättningar når högre.  


LÄRARBEHÖRIGHET 
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 67% inom verksamheten. Behörighetensnivån är 
högst i Kungsbacka och lägst i Trollhättan. Båda skolorna har ett färre antal lärare vilket ger ett 
tydligare procentuellt utslag. På våra större skolor såsom Göteborg, Stockholm, Malmö och Varberg 
är lärarbehörigheten runt 70%. Vi har generellt en hög yrkeskunnighet och flera yrkeslärare med 
specialistkompetens, vilket medfört en något lägre behörighetsnivå på totalen. Samtliga skolor 
eftersträvar dock en hög behörighetsnivå. Vid nyanställning följs rådande lagkrav och riktlinjer. Likaså 
följer varje rektor upp de medarbetare som ännu inte har en pedagogisk högskoleexamen och tar 
fram en plan för utbildning/kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatser sker löpande för att 
stärka behörigheten.  


ÄNDÅMÅLSENLIG KVALITET 
För att kunna bedöma hur väl våra utbildningar möter de krav som finns i framtida studie- och 
yrkesliv följer vi varje år upp den ändamålsenliga kvalitén. För läsåret 2017/2018 genomfördes inte 
denna uppföljning.  







 
 
 
 


25 
 


BESLUT OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Sammantaget är DBGY vi en välfungerande verksamhet i flera avseenden. Våra processer inom 
rektorsgruppen har stärkts och att det kollegiala utbytet mellan rektorerna ökat. Styrkedjan är mer 
stabil än tidigare, tryggheten är hög och vi har ett högt förtroende hos elever och personal.  
 
För läsåret 2018/2019 behöver vi fortsätta förvalta den professionella kulturen inom 
rektorsgruppen där vi frikostigt delar med oss av framgångsrika arbetssätt och söker stöd när vi 
upplever utmaningar. Samtidigt behöver vi systematisera elevuppföljningen ytterligare med fler 
avstämningar kring närvaro och betyg via våra månadsavstämningar. Vi behöver också hjälpa våra 
skolor när det gäller att hantera perspektiven kultur, struktur och systematik över hela läsåret.  
 
Vi har nu som första svenska verksamhet fått möjlighet att arbeta med Resiliensprojektet. Projektet 
genomförs med samtliga elever i årskurs 1 och består av ett antal utbildningstillfällen där målet är att 
eleverna får en ökad självkännedom, stärkt motståndskraft och lär sig strategier för att nå 
framgång i sina studier. Projektet utgår från tillförlitlig forskning från USA och England där man också 
genomfört denna insats i en rad olika områden. Sammantaget är de utländska resultaten positiva och 
vår förhoppning är att detta projekt ska leda till en verksamhetsövergripande insats som återkommer 
för samtliga ettor varje år.  
 
Till nästa läsår kommer vi också ingå i ett ännu större sammanhang tillsammans med Plusgymnasiets 
skolor. Totalt blir vi 28 skolor vilket ställer ytterligare krav på att hantera kulturen, strukturen och 
systematiken inom den nya organisationen samtidigt som våra uppföljningar blir mer återkommande 
och systematiserade. Våra planerade insatser redovisas i vår verksamhetsplan för 2018/2019.  
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Rutin för intern hantering av klagomål mot utbildningen 


Skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8 § § stadgar att huvudmannen dels ska ha skriftliga rutiner för att ta 


emot klagomål (8 §) och dels att huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder om det vid klagomål 


framkommer att det finns brister i verksamheten (7 §). I lagtexten uttrycks det på följande sätt. 


4 kap. 7 §: Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 


brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 


4 kap. 8 §: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 


utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 


Av lagtexten framgår även att det inte finns några formkrav på hur ett klagomål kan framföras. Det 


enda kravet på skriftlighet är det som läggs på huvudmannen att ha skriftliga rutiner för att hantera 


eventuella klagomål. För att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen är 


det viktigt att klagomål som framförs till någon av skolans personal kommer till huvudmannens 


kännedom. 


Klagomål mot utbildningen ska därför hanteras enligt denna rutin. 


• En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst i 


personalen som eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen som 


mottar ett muntligt klagomål ska fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill uppge 


namn eller vara anonym samt erbjuda eleven att själv lämna ett skriftligt klagomål, i första 


hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål ska också informeras om att samtliga klagomål 


utreds. 


• Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet 


omgående överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit 


klagomålet nedteckna klagomålet och lämna skrivelsen till rektor. 


• Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att rektor, 


eller huvudmannen, mottagit klagomålet. 


• Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och kontaktuppgifter ska få 


information om att utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt. 


• Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e-post till klagomal@dbgy.se. 


• Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om 


resultatet och de åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat. 


• Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha 


regelbunden avstämning angående klagomål. 
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Rutiner vid kränkande behandling 
Alla elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. 
Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkande behandling i 
verksamheten. Huvudmannen ska därför ha system för hur en anmälan om trakasserier eller annan 
kränkande behandling ska göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del.  


Enligt 6 kap.10 § skollagen är en lärare eller annan personal, som får kännedom om att en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till 
rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra förekomsten av kränkande behandling i framtiden.  


Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkande behandling därför behandlas enligt 
nedanstående rutin.  


• Om en någon kontaktar skolans personal med information om att en elev vid skolan upplever 
sig utsatt för kränkningar av något slag ska den av personalen som tar emot informationen 
anmäla detta vidare till rektor. 


• På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev utsätts för 
kränkningar anmäla det till rektor.  


• Rektor ska anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt för kränkningar genom att 
fylla i blankett (se bilaga 1). Rektor ska även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte 
är myndig. Anmälan görs till anmalan@dbgy.se. 


• Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda situationen. I AcadeMedias för- och 
grundskolor är detta delegerat till förskolechef respektive rektor. Huvudmannen (delegat) 
identifierar vilken typ av kränkningar som förekommit och ställer kontrollfrågor utifrån det 
regelverk som finns. Enskilda samtal bör hållas både med utsatt elev, de elever som sägs 
vara utsättande samt elever och personal som kan ha bevittnat händelserna. En analys och 
bedömning utifrån samtal samt konkreta exempel på handlingar, ageranden eller beteenden 
görs. 


• Utredningen ska dokumenteras. 
• När utredningen är klar konstateras om det handlar om diskriminering, trakasserier eller 


kränkande behandling. Om någon form av kränkande behandling konstateras, ska samtal 
hållas med den eller de som utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det 
ska vara helt klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och 
ageranden som kan uppfattas som kränkande. 


• Den elev som utsatts för kränkande behandling ska erbjudas det stöd och den hjälp som 
behövs för att eleven ska uppleva trygghet och studiero på skolan.  


• Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas upp.  


 


Notera: Om den som utsätter eleven för kränkande behandling är en eller flera andra elever kan det 
vara aktuellt att vidta disciplinära åtgärder mot den eller de eleverna. Det ska också påminnas om att 
lärare eller rektor får och ska vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 
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Bilaga 1 - Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling till skolans huvudman 
Blanketten fylls i av den ur personalen som tar emot anmälan eller uppmärksammar förekomst av 
kränkningar.  


1. Datum: 2. Skola: 


 
 


3..  Här anges vilken elev eller vilka elever anmälan gäller (ange fullständigt namn, klass och 
personnummer): 
 
 
4. Här anges vem som lämnat information till 
skolans personal:  
 


5. Här anges vem av skolans personal som 
mottagit informationen: 


6. Datum när rektor tagit emot anmälan: 
 


 


Vad har hänt? 


Beskriv situationen noggrant och namnge de inblandade. Hänvisa till datum för olika händelser. 


 


 


 


 


 


Vidtagna åtgärder i anslutning till det inträffade 


Ange här vilka omedelbara åtgärder ni på skolan vidtagit för att komma till rätta med den aktuella 
situationen (Ange när, var, hur, vilka + mål med åtgärderna). 
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Tillämpliga bestämmelser 


6 kap. 10 § skollagen (2010:800) 


En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 


Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 


För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller 
förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 
 


 


_________________________  _________________________ 
Signatur rektor   Namnförtydligande rektor 


 













 
 
 
 
 
Förteckning och kontaktuppgifter: Ägare med väsentligt inflytande (Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 556566-8794) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Anders Bülow 531009-0070 +46 706610988 anders@mellby-gaard.se Styrelsens ordförande 
Silvija Seres 700628- +47 40049005 silvija.seres@technorocks.com Styrelseledamot 
Anki Bystedt 670212-4667 +46 705380100 anki.bystedt@telia.com Styrelseledamot 
Håkan Sörman 520217-0071 +46 730837802 hakan.sorman@telia.com Styrelseledamot 
Thomas Berglund 520618-0159 +46 733888600 thomasfredrikberglund@gmail.com Vice ordförande 
Pia Rudengren 650608-2087 +46 706242041 pia@rudengren.se Styrelseledamot 
Johan Andersson 781128-4673 +46 708883306 johan@mellby-gaard.se Styrelseledamot 
Peter Milton 651014-0012 +46 707127796 peter.milton@didaktus.se Arbetstagarledamot, LR 
Anders Lövgren 670830-4115 +46 725451093 anders.lovgren@lararforbundetacademedia.se Arbetstagarledamot, Lf 
Fredrik Astin 670725-5979 +46 725509068 fredrik.astin@pysslingen.se Arbetstagarsuppleant, LR 
Pernilla Larsson 760213-4046 +46 102067060 pernilla.larsson@academedia.lararforbundet.se Arbetstagarsuppleant, Lf 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 


 


Förteckning och kontaktuppgifter: Styrelse- och ledningspersoner (Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 556566-8794) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 
Jens Eriksson 770314-0579 46703744348 jens.eriksson@academedia.se Segmentschef gymnasium 
Jimmy Kjellström 791016-4016 46708393003 jimmy.kjellstrom@academedia.se Biträdande segmentschef gymnasium 
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AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet Öst AB, 556530-4481 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Design & Contruction 
College AB, 556932-8451 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Rytmus AB, 556464-8979 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Didaktus Skolor AB, 556473-2856 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, 
556478-1606 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Sverige AB, 556575-5500 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


IT Gymnasiet i Sverige AB, 556597-0471 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Sjölins Gymnasium AB, 556375-8399 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström Klara Gymnasium AB, 556630-3938 


Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 
556566-8794 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Ljud & Bildskolan LBS AB, 556485-1649 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


ProCivitas Privata Gymnasium AB, 
556615-7102 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Plusgymnasiet AB, 556578-9129 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Mikael Elias Gymnasium AB, 556558-
3282 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nya Designgymnasiet i Nacka AB, 
556932-0681 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nordens Teknikerinsitut AB, 556120-3679 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Gymnasium AB, 556525-6696 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 


Anew Learning AB, 556402-8925 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
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Gymnasiet (Vindora) 


  


Vindora Holding AB, 556861-7079 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Vindora AB, 556861-7061 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Utbildning och vård koncern Sverige AB, 556735-0193 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Vindora Utbildning AB, 556735-0110 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hagströmska Holding AB, 556973-2745 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Praktiska Sverige AB, 556257-5786 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
Styrelseledamot Jens Eriksson 


Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
 


AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 
 


Hagströmska Gymnasiet AB, 556755-0461 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 
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Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt 
Sammanställning av huvudmannens insikt (samlat) i nödvändiga föreskrifter redovisat per 
område 


Kunskap om skollagstiftning 


Marcus Strömberg har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner, bland annat affärsområdeschef och direktör på 
Lernia, samt uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 
skolforskningsinstitut) och OPG-Group kompetens inom det utbildningsrättsliga området.  
 
Jonas Nordström har genom sin juristexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som hovrättsassessor, 
advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå och rättschef på Skolverket förvärvat kompetens inom skoljuridik. 


Jens Eriksson har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


Jimmy Kjellström har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen kompetens inom det 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området. 
 
Jonas Nordström har genom tidigare arbetslivserfarenhet som enhetschef på Länsstyrelsen och Post- 
och telestyrelsen samt föredragande vid Arbetsdomstolen förvärvat både arbetsrättsliga och 
arbetsmiljörättslig kompetens. Han har inom ramen för chefspositioner genomgått kurs i 
arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jens Eriksson, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jimmy Kjellström, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   
 


Ekonomisk kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen ekonomisk kompetens. 
 
Eola Änggård Runsten har genom sin ekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som CFO på 
EQT förvärvat kompetens inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 
 
Jens Eriksson har genom sin civilekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som COO och CFO 
vid Nice Entertainment Group samt COO vid Nordic, Zodiak Media Group gedigen kompetens inom 
ekonomi. 
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Styrelseledamöter i verksamhetsdrivande dotterbolag 


Sammanställning av huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter redovisat per styrelseledamot 


Marcus Strömberg 


- Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.  
- Verkställande direktör på AcadeMedia sedan 2005. (=arbetslivserfarenhet inom 


utbildningsområdet, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö) 
- Uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 


skolforskningsinstitut), OPG-Group (=erfarenhet inom utbildningsområdet) 
- Tidigare olika uppdrag inom Lernia, bl.a. som affärsområdeschef och direktör 


(=arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, ekonomi och arbetsrätt) 


Marcus har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner kompetens inom det utbildningsrättsliga, 
ekonomiska, arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området.  


Eola Änggård Runsten 


- Ekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, redovisning och finans. (=utbildning inom 
ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisning) 


- Tidigare CFO på EQT (=arbetslivserfarenhet inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och 
årsredovisning) 


Eola har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom ekonomi, inklusive 
aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 


Jonas Nordström 


- Juristexamen vid Lunds Universitet.  
- Tidigare hovrättsassessor, advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå, rättschef Skolverket 


(=arbetslivserfarenhet inom skoljuridik), enhetschef på Länsstyrelsen och Post- och 
telestyrelsen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt) samt föredragande 
Arbetsdomstolen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt) 


 


Jonas har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom skoljuridik, arbetsrätt och 
arbetsmiljörätt samt ekonomi inklusive aktiebolagsrätt. Han har inom ramen för chefspositioner 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jens Eriksson 


- Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm (=utbildning inom ekonomi)  
- Tidigare COO & CFO Nice Entertainment Group samt COO Nordic, Zodiak Media Group 


(=arbetslivserfarenhet inom ekonomi och arbetsrättsliga frågor) 


Jens har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom utbildningsområdet 
(särskilt gymnasiefrågor) samt utbildning och erfarenhet inom ekonomi. Han har i egenskap av chef 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jimmy Kjellström 


- Verksamhetsutvecklande ledarskap vid IHM Business School. 
- Tidigare lärare, gymnasiechef, VD och verksamhetschef inom LBS, Ljud & Bildskolan. 


Jimmy har mångårig arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, särskilt gymnasieskola. Han har 
genom nuvarande och tidigare chefspositioner arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. 
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Arbetstagarrepresentanter och suppleanter i AcadeMedia AB 


I första hand bör huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter tillgodoses av sammansättningen 
av de styrelseledamöter som sitter i den verksamhetsdrivande huvudmannens juridiska person. 
För det fall Skolinspektionen eller en kommun skulle anse att huvudmannens kompetens inom 
det arbetsrättsliga, arbetsmiljörättsliga och utbildningsområdet inte räcker kan ev. även följande 
kompetens hos arbetstagarrepresentanter i AcadeMedia AB åberopas. 


 


Peter Milton 


- Ämneslärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm. 
- Lärare i religion, historia och filosofi, Didaktus skolor sedan 2000. 
- Tidigare ombud för Lärarnas Riksförbund. 


Anders Lövgren 


- Yrkeslärare, Stockholms Universitet.  
- Organisatorisk och social arbetsmiljö, Högskolan Väst. 
- Arbetat med utbildning i nästan 35 år och på gymnasienivå i 20 år. IT-lärare sedan 2000 och 


sedan 2006 på IT-gymnasiet. 
- Regionalt skyddsombud för lärarförbundet sedan 2014. 


Fredrik Astin 


- Gymnasielärarexamen, Göteborgs Universitet. 
- Masterutbildning i Utbildningsledarskap, Göteborgs Universitet. 
- Förstelärare och lärare vid Fenestra Centrum Göteborg sedan 2003. 
- Verksamhetsombud, Lärarnas Riksförbund. 


Pernilla Larsson 


- Lärarexamen, Högskolan i Kristianstad, samt studier vid Lunds Universitet. Arbetar på DBGY 
Helsingborg. 


 







  
Senast uppdaterad 2019-01-28 


 
 


Sammanställning vitesförelägganden och återkallelser från 
inspektionsmyndigheter 
Sammanställningen avser ingripande sanktioner (viten och återkallelser av tillstånd) som riktats mot 
bolag som någon i ägar- och ledningskretsen vid aktuell tidpunkt är eller varit styrelseledamot etc. i. 
Sammanställningen innehåller därmed inte sanktioner som riktats mot bolag före dess att bolaget 
förvärvats av AcadeMedia.  


För närvarande saknas inrapportering av sanktionsbeslut gällande vuxbolag.   


 


Skolinspektionen 


• Praktiska Sverige AB, Föreläggande vid vite den 19 april 2018 avseende Praktiska Karlskrona, 
dnr 44-2018:1345. Uppföljning pågår och huvudmannen arbetar aktivt och intensivt med att 
åtgärda bristerna. 
 


• Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Org.nr. 556575-5500), Föreläggande vid vite den 23 juni 
2016 avseende Framtidsgymnasiet Malmö, dnr 2015:9683. Bristerna åtgärdade och tillsynen 
avslutad den 2 december 2016.  
 


• Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Org.nr. 556035-4309), Föreläggande vid vite den 8 
februari 2018 avseende Älvkvarnsskolan i Sundbybergs kommun, dnr 44-2015:9511. 
Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 1 juni 2018.  
 


• Hermods AB (Org. nr. 556044-0017 DCC), Föreläggande vid vite den 12 januari 2016 
avseende DCC Västerås, dnr 44-2013:5341, Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 18 
april 2016. 


 


Arbetsmiljöverket  


• Sjölins gymnasium AB (org.nr. 556375-8399), Föreläggande vid vite den 29 oktober 2018 
avseende Sjölins gymnasium Södermalm, dnr 2018/015551. 


Föreläggandet avser: 


 (1) Termiskt klimat kallaste årstiden, dvs. att bolaget ska se till att lufttemperaturen i de av skolans 
lokaler som används för stillasittande arbete/studier samt personalutrymmen inte varaktigt avviker 
från 20-24 grader Celsius vintertid. 


(2) Rutiner för underhåll, kontroll och åtgärder, dvs. att bolaget ska se till att det finns fungerande 
skriftliga rutiner, som innebär att den fysiska arbetsmiljön – minst omfattande inomhusklimat och 
ventilation – underhålls, kontrolleras och åtgärdas om risker framkommer. 


Åtgärderna gällande p. 1 ska redovisas senast den 1 februari 2019 och p. 2 den 1 juni 2019. 
Huvudmannen arbetar aktivt med att åtgärda bristerna och bristen enligt p. 1 är redan avhjälpt. 
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Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Marcus Strömberg


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 


För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


Efterfrågat underlag för Ägar‐och ledningsprövning återfinns i bilaga Ägar‐ och ledningsprövning_DBGY 
AB_Göteborg2


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens







Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 


Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.


 







fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal
med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1.      En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019-2024).
2.      En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen fritid och hälsa,
ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, estetiska programmet med
inriktningen estetik och media, handels- och administrationsprogrammet med
inriktningen handel och service, hotell- och turismprogrammet med inriktningen
hotell och konferens, hantverksprogrammet med inriktningen övriga hantverk och
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt
samhällsvetenskap
3.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.
4.      Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

 
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:922 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara
märkt med aktuell ansökans diarienummer.
                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar
 
Amanda Zabielski
Utredare
 

  
 
 

 
Bilaga
Ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB
 
 
Kopia till
Drottning Blankas Gymnasieskola AB
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Remiss gällande Klaragymnasium AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 

2019:965 )

17

2019VFN168
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-05 2019VFN168  600

Yttrande över ansökan från Klaragymnasium AB

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Klaragymnasium AB avser ett övertag av en fristående gymnasieskola i 
Göteborgs stad vid Klara teoretiska gymnasium Göteborg med totalt 597 elever inom 
följande program:

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och 
samhälle samt naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap 
och medier, information och kommunikation samt samhällskunskap

 Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Ansökan gäller ett övertag av redan befintlig skola inom GR från en fristående huvudman 
till en annan. Om antalet platser hos den nya huvudmannen är oförändrat kommer detta 
inte påverka det utbud som finns inom GR. Förvaltningens bedömning är att övertaget 
inte kommer att medföra några ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska 
konsekvenser för Härryda kommuns gymnasieskola. Reservation görs dock om antalet 
platser kommer att öka på de program som den fristående gymnasieskolan kommer 
erbjuda jämfört med idag. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Klaragymnasium AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Klaragymnasium AB (Dnr 2019:965)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Klaragymnasium AB om en utökning 
av en befintlig gymnasieskola vid KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg i Göteborgs 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs
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Yttrande över ansökan från Klaragymnasium AB (dnr 
2019:965)

Bakgrund 
Klaragymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2020/2021. Ansökan avser ett övertagande av befintlig gymnasieskola 
Mikael Elias Gymnasium AB. Enligt ansökan avser gymnasieskolan att 
omfatta 597 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:  

 Ekonomiprogrammet med inriktning 
o Ekonomi 
o Juridik 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Naturvetenskap och samhälle 
o Naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Beteendevetenskap 
o Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Teknikvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
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o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik   
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
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Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Ekonomiprogrammet 83% 103 124
Naturvetenskaps-
programmet 80% 107 133

Samhällsvetenskaps-
programmet 70% 87 124

Teknikprogrammet 92% 57 62
 

Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal platser 

Ekonomiprogrammet 95% 1873 1976
Naturvetenskaps-
programmet 93% 1728 1861

Samhällsvetenskaps-
programmet 89% 1920 2166

Teknikprogrammet 89% 1207 1360
Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 

Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Ännu ej publicerad statistik 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
Ansökan gäller ett övertag av redan befintlig skola inom GR från en 
fristående huvudman till en annan. Övertaget innebär att Mikael Elias 
Gymnasieskola AB övergår till att bli Klara teoretiska gymnasium 
Göteborg. Om antalet platser hos den nya huvudmannen är oförändrat 
kommer detta inte påverka det utbud som finns inom GR. 
 
Härryda kommuns bedömning  
Förvaltningens bedömning är att övertaget inte kommer att medföra några 
ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för Härryda 
kommuns gymnasieskola. Reservation görs dock om antalet platser kommer 
att öka på de program som den fristående gymnasieskolan kommer erbjuda 
jämfört med idag. 
 

Page 82 of 216



4 (4) 

 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:965 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB
den 1 mars 2019 11:27:39

Från: Amanda Zabielski <amanda.zabielski@skolinspektionen.se>
Skickat: den 1 mars 2019 10:10
Till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@ale.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunen; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se;
lerums.kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se; stad@molndal.se;
partille.kommun@partille.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommun@ockero.se
Kopia: Anna Andersson
Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:965 Ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB

Remiss från Skolinspektionen
Klaragymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid KLARA Teoretiska Gymnasium
Göteborg i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal
med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

Page 84 of 216

mailto:kommun@harryda.se
mailto:utbildning@harryda.se



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Klaragymnasium AB


Organisationsnummer/personnummer
556630‐3938


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Klaragymnasium AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556630‐3938


Utdelningsadress Box 213


Postnummer 10124


Ort Stockholm


 
 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
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föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 


Kontaktperson Pernilla Hallqvist


E‐postadress pernilla.hallqvist@academedia.se


Telefon arbetet


Mobil 0722395571


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitets‐ och utvecklingsansvarig


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 39 40 22 101


Läsår 2 39 39 40 118


Läsår 3 39 39 39 117


Fullt utbyggd
verksamhet


39 39 39 117


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Juridik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 27 27 15 69


Läsår 2 27 27 27 81


Läsår 3 27 27 27 81


Fullt utbyggd
verksamhet


27 27 27 81


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap och samhälle


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 21 0 35


Läsår 2 14 14 21 49


Läsår 3 14 14 14 42







Fullt utbyggd
verksamhet


14 14 14 42


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 54 78 66 198


Läsår 2 54 54 78 186


Läsår 3 54 54 54 162


Fullt utbyggd
verksamhet


54 54 54 162


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 16 16 23 55


Läsår 2 16 16 16 48


Läsår 3 16 16 16 48


Fullt utbyggd
verksamhet


16 16 16 48


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Samhällsvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 17 17 10 44


Läsår 2 17 17 17 51


Läsår 3 17 17 17 51


Fullt utbyggd
verksamhet


17 17 17 51


Nationellt program Teknikprogrammet                                     


Inriktning Teknikvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 32 31 30 93


Läsår 2 32 32 21 85


Läsår 3 32 32 32 96


Fullt utbyggd
verksamhet


32 32 32 96


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


199 199 199 597


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 


   
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.







 


Då Klaragymnasium AB med denna ansökan om nyetablering önskar driva vidare Mikael Elias Gymnasium 
AB:s utbildningar på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg, utgör skolornas befintliga elever tillsammans 
med historiken över antalet antagna till respektive program underlag för elevprognos. (Se bilaga 
B2.3_Elevantal_Klara_Göteborg)


Lägg till bilaga


 
 


 


3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för lokaler på likvärdiga orter inom AcadeMediakoncernen. Även inom detta område drar vi 
nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av 
att vara en stor kund och hyrestagare. I varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga 
avseenden görs i relation till skolans lokala förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt 
mellan skolor och mellan läsår. Genom att löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med 
leverantörer har vi däremot en mycket god kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika 
delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl 
etablering av nya utbildningar som befintliga skolor.


 
 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Bifogar årsredovisning [Bilaga B3.2]


Lägg till bilaga


 


3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 


Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2019, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.
De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.7‐3.8


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel







Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.


Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Det underskott som redovisats i likviditetsbudgeten täcks genom ägartillskott från koncern (kommittenten 
Academedia Support AB, 556568‐8479). Detta styrks genom de intyg angående ägartillskott vid nyetablering 
som bifogats med ansökan [Bilaga B3.4]. Även registreringsbevis [Bilaga B3.4.1] och årsredovisning [Bilaga 
B3.4.2] för kommittenten finns bifogade.


Lägg till bilaga


 


3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.


Lägg till bilaga


 


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


Då ansökan avser övertagande av en redan befintlig enhet finns inga explicita kostnader eller investeringar 
förenade med etablering. Finansiering av skolan sker i dagsläget genom kommunala bidrag (grundbelopp) 
från resp. elevs hemkommun.


 


3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1


Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar Likviditetsbudget läsår 1    







innan skolstort


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


0


Lån Lån 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0


Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0


Annan finansiering Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0


Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning     Skolledning 0


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0


        Övrig personal 0


    Administration     Administration 0


    Rekrytering     Rekrytering 0


          Fortbildning 0


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra     Lokalhyra 0


    Speciallokaler     Speciallokaler 0


    Möbler     Möbler 0


    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0


    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0


Läromedel   Läromedel    


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


0


    Datorer     Datorer 0


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering     Info och annonsering 0


        Elevhälsa 0


        Skolmåltider 0


    Försäkringar     Försäkringar 0


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


0


        APL‐handledning 0


    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0


Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor     Räntor 0


    Amorteringar     Amorteringar 0


Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag gymnasieskola


Övriga intäkter


Summa intäkter 0 0 0


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning


    Lärare gymnasieskola


    Övrig personal


    Administration







    Rekrytering


    Fortbildning


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad


    Kostnader för speciallokaler


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier


Läromedel      


    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)


Övrigt      


    Info och annonsering


    Elevhälsa


    Skolmåltider


    Försäkringar


    Studie‐ och yrkesvägledning


    APL‐handledning


    Övriga kostnader


Finansiella poster      


    Räntor


Avskrivningar      


    Möbler


    Datorer


    Telefon, kopiator mm


Summa kostnader 0 0 0


Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 


 


3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


 
 


 


4. Lokaler
 
 


4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med


utbildningen ska kunna uppfyllas.


Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.


Skolan har ändamålsenliga lokaler mitt i centrala Göteborg, granne med Kronhusbodarna. I samma 
fastighet finns även Rytmus Musikgymnasium. Båda dessa skolor delar entré. Klara Gymnasium finns på 
de övre planen och skolan har stora klassrum, utrustade med projektor, högtalare etc. Förutom 
lektionssalar finns även flera grupprum vilka främst används till grupparbeten, självstudier men också 
av mindre kursgrupper. Utöver det ryms även personalrum samt arbetsrum gruppvis indelat för 
personalen med fokus på att skapa vuxennärvaro i alla delar av skolan. Skolans lokaler innefattar även 
matsal för elever.


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt. 







Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
Skolan har valt att arbeta med olika idrottsanläggningar runt om in Göteborgs stad. Detta är ett upplägg 
som möjliggör olika aktiviteter inom Idrott och Hälsa. Genom att ha stor variation på anläggningarna finns 
en stor flexibilitet för undervisningens alla moment. Idrottsanläggningarna är både kommunala och privata 
och ligger inom relativt kort avstånd från skolan.


Naturvetenskapliga ämnen
Skolan har fullt utrustad labrationssal för alla naturvetenskapliga ämnen. Lab‐salen är utrustad med såväl 
dragskåp som all nödvändig säkerhetsutrustning. 


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 


4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.


Vid skolan finns ett mindre skolbibliotek bestående av skönlitteratur på flera olika språk, fack‐ och 
referenslitteratur. Skolbiblioteket är organiserat i ett digitalt databassystem efter SAB‐systemet och skolan har 
under året haft en person anställd i biblioteket på 50%. Denna person har haft till uppdrag att organisera 
skolbiblioteket samt hålla det öppet för verksamhet.
Eleverna använder biblioteket i viss mån. Främst kommer eleverna till biblioteket i ärende att låna en specifik, 
på förhand efterfrågad, bok (oftast referenslitteratur). Eleverna uppehåller sig sällan i biblioteket för studier. 
Pga bibliotekets placering på annan våning än skolans huvudplan kan antas att biblioteket upplevs som 
ocentralt och otillgängligt.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som


genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


40 29.6 41 30.7 41 30.7 41 30.7
 
Antal elever per lärare, läsår 1 20
Antal elever per lärare, läsår 2 20
Antal elever per lärare, läsår 3 19
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 19


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor ansvarar för att planera och vid behov genomföra justeringar i personalens organisation samt tillse 
att möjlighet till samverkan finns. Lärarna indelas i arbetslag i de fall personalantalet är sådant att det är 
möjligt, vanligen kopplat till skolans programutbud.


 
 







5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


Med övrig personal avses IT, kök & vaktmästartjänster


 
 


 


6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.


Elevhälsan (EHT) består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, kurator samt skolpsykolog.
Huvudmannen har gett direktiv om möten och innehåll samt gett förslag på hur EHT kan inkluderas än mer 
för att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att på bästa sätt kunna främja alla 
elevers lärande.
EHT tillsammans med rektor har regelbundna möten där de går igenom aktuella och pågående elevärenden 
och på dessa möten finnas även stående punkter på dagordningen som rör EHT:s förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Det är också ett krav att hela EHT d.v.s. även skolläkare och skolpsykolog träffas 
minst en gång per termin för att få in samtliga perspektiv för att främja lärandet så att dessa 
specialistkompetenser inte enbart nyttjas vid specifika elevärenden.
För att EHT skall kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande förutsätts att det finns en systematik i 
arbetet. EHT har förutom sina regelbundna möten även proaktiva elevuppföljningar i form av EWS‐möten. 
Early Warning System (EWS) är ett digitaliserat system i vilket lärarna fyller i bedömningar kring varje elev i 
varje kurs. Bedömningen görs utifrån att tillgänglig kunskap och det stöd varje elev har vid det aktuella syftet 
och bedömningen avser om eleven kommer få minst E eller inte vid kursens slut. 
Varje skolas resultat delges huvudmannen två gånger per läsår så att även huvudmannen kan resursfördela 
och stötta skolorna vid behov. EWS ger indikation både på elevnivå och på lärarnivå om hur det går och på 
skolan har man uppföljningsmöten. EHT är med på dessa möten tillsammans med all undervisande personal 
för att kunna stötta pedagogerna kring extra anpassningar, utformning av lärmiljöer mm. EHT är delaktiga i 
skolans systematiska kvalitetsarbete genom att EHT använder ett diagnosverktyg för självskattning av 
skolans EHT‐arbete. Detta ligger bl.a. till grund för skolans kvalitetsrapport och skolans lokala arbetsplan. 
EHT skriver även en årlig elevhälsoplan. 
Vidare genomför huvudmannen centralt elevutvärderingar vilket är en del av de kartläggningar som en skola 
gör för att kartlägga utvecklingsområden, även inom området elevhälsa.


 


6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.


Studie‐ och yrkesvägledaren (SYV) pratar med alla elever i årskurs 1 om vad som krävs att få en 
gymnasieexamen, vilka kurser som är direkt behörighetsgivande m.m. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till 
sitt individuella val i åk 2 och SYV brukar tillsammans med undervisande lärare gå igenom kursernas innehåll 
och eventuella framtida konsekvenser av olika val.
SYV går igenom de individuella valen i åk 2 inför valet till individuella val i åk 3.
I åk 3 är det främst fokus på eftergymnasiala utbildningar och arbetsliv men detta begränsas inte enbart till 
åk 3 utan arbete pågår med detta även under åk 1 och åk 2 dock oftast i mindre omfattning än i åk3.
SYV är den som planerar studiebesök, arbetsmarknadsdagar samt bjuder in olika föreläsare med koppling till 
SYV:s område. Vidare så skall SYV ge både individuell som gruppvis vägledning. SYV är den som 
kvalitetssäkrar både skolans övergripande studieplaner och elevernas individuella studieplaner och SYV har 
även i uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 


7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd







‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.


Om det framkommer att en elev vid skolan riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, har 
skolan rutiner för att utreda elevens behov av särskilt stöd. Från det att en lärare anpassat undervisningen 
efter elevens kända förutsättningar, intressen och erfarenheter, kan rutinerna i stort beskrivas bestå av sex 
steg:
Steg 1 Om det befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska detta 
anmälas till rektor, som tar med sig anmälan till skolans veckovisa uppföljningskonferens. All personal berörs 
av anmälningsskyldigheten.
Steg 2 innebär att studiesituationen för de elever som anmälts till rektor utreds av skolans stödsamordnare 
med specialpedagogisk kompetens i samråd med elevhälsan. Utredningen ska göras skyndsamt och eleven 
och elevens vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att bidra med information.
Steg 3 innebär att rektor, utifrån vad som framkommer i utredningen, fattar beslut om huruvida 
åtgärdsprogram ska upprättas. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektorn 
beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Om utredningen visar att eleven inte är i behov av 
särskilt stöd fattar rektorn beslut om att åtgärdsprogram inte ska upprättas. Elev och vårdnadshavare 
informeras i samband med beslutet att och hur de kan överklaga beslutet.
Steg 4 tar vid då rektor beslutat om att åtgärdsprogram ska upprättas. Det utarbetas så att det tydligt 
framgår vilka behov som utredningen klarlagt att eleven har, hur skolan ska tillgodose dessa samt hur och 
när åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att vid behov revidera eller avsluta åtgärdsprogrammet. 
Eleven och elevens vårdnadshavare kommer då att ges ytterligare möjlighet att medverka.
Steg 5 innebär att åtgärdsprogrammet beslutas. Även i samband med detta beslut informeras elev och 
vårdnadshavare om att de kan överklaga åtgärdsprogrammet.
Steg 6 innebär slutligen att åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. Då informeras berörd 
personal om åtgärdsprogrammet så att berörd personal kan genomföra åtgärderna som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. Då stödinsatserna i huvudsak ska ske inom ramen för undervisningen ansvarar 
undervisande lärare för genomförandet av åtgärderna. Rektorn ansvarar för att programmet följs upp, 
utvärderas och vid behov revideras av personal med specialpedagogisk kompetens.
De åtgärder som preciseras i åtgärdsprogrammet utgår i första hand från ett inkluderande arbetssätt där 
undervisningens upplägg, metoder och innehåll anpassas efter elevens behov.
Rektor ansvarar för att all originaldokumentation förvaras tryggt och säkert.


 
 


8. Kvalitet och inflytande
 


8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.


Det systematiska kvalitetsarbetet på Klaragymnasium AB omfattar elevernas måluppfyllelse (kunskapsmål 
och läroplansmål), process‐ och strukturkvalitet, upplevd kvalitet samt i vilken mån utbildningarna på sikt 
leder fram till förväntade effekter för eleverna (t.ex. anställning och vidare studier). 
Huvudmannens supportstab inkluderar bland annat en kvalitets‐ och utvecklingsansvarig samt två 
skoljurister vilka tillsammans arbetar med att informera och utbilda, följa upp, utvärdera och ge råd kring 
frågor som rör Skollag, läroplan, andra författningar och regelverk samt forskning och beprövad erfarenhet.
Uppföljning av krav, mål och riktlinjer för verksamheten följs upp på flera olika sätt. Ett antal 
enkätundersökningar genomförs varje år, bland annat en elevenkät kring elevernas generella trivsel, trygghet 
och studieron på skolan. Huvudmannen genomför regelbundet samt vid behov interna granskningar på 
skolorna enligt samma modell som Skolinspektionen för att utvärdera hur väl skolans processer 
(elevhälsoarbetet, det systematiska kvalitetsarbetet mm.) lever upp till författningarnas krav och vid behov 
genomföra utvecklingsinsatser.
Proaktiva uppföljningar av elevernas kunskapsutveckling sker i form av betygsprognoser samt löpande EWS‐
avstämningar (early warning system). I slutet av läsåret följs elevernas definitiva betygs‐ och examensresultat 
samt nationella provresultat upp och utvärderas i syfte att ständigt förbättra skolans arbete för 
måluppfyllelse och likvärdighet. Resultaten sammanställs och analyseras på huvudmanna‐, skol‐, program‐, 
ämnes‐, klass‐, lärar‐ och kursnivå. 
Rektor ansvarar för att den egna enhetens resultat utifrån ovanstående uppföljningar analyseras i 
samverkan med skolans personal, samt att hålla elever och vårdnadshavare informerade i frågor som rör 
elevernas utbildning och ge eleverna möjlighet att medverka i utvecklingen av skolans verksamhet. Rektor 
beslutar också, i samråd med huvudmannen, om nödvändiga utvecklingsinsatser och genomför dessa med 
stöd av huvudmannen. Skolans systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i en årlig kvalitetsrapport. 
Beslutade utvecklingsåtgärder dokumentera och följs löpande upp i skolans arbetsplan, till exempel inom 
ramen för skolans pedagogiska samverkanstid. 
Huvudmannen bedriver ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet utgår från ovanstående 
uppföljningar och inriktas både mot skolornas förmåga att följa författningarnas krav och de för 
huvudmannen särskilt angivna ansvarsområdena. 
Resultat och analyser av verksamhetens samlade utvecklingsbehov dokumenteras årligen i en 
kvalitetsrapport (Bilaga B8.1_Kvalitetsrapport_Klaragymnasium AB_1718_Klara Göteborg). Huvudmannens 
beslutade utvecklingsinsatser dokumenteras och följs upp i den årliga verksamhetsplanen.


 


8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå







‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.


Huvudmannens skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen bifogas som bilaga i denna ansökan (bilaga 
B8.2_Klagomålsrutiner_Klaragymnasium AB_Klara Göteborg). Rutiner för framförande av klagomål mot 
utbildningen tillgängliggörs för elever, vårdnadshavare och andra genom Klaragymnasiums hemsida samt 
genom vår lärplattform. Elever och vårdnadshavare informeras också om rutinerna i samband med 
läsårsstart och vid föräldramöten. 
Av rutinerna framgår att den klagande kan vända sig till vem som helst i personalen för att framföra ett 
klagomål till skolans rektor, men att den klagande också alltid kan välja att framföra klagomål direkt till 
huvudmannen. Ett ärende som inkommer till huvudmannen bekräftas inom ett dygn och huvudmannen 
inleder därefter inom ett dygn en utredning. Efter genomförd utredning fattar huvudmannen ett beslut, vilket 
kommuniceras till den klagande. I informationen inkluderas anvisningar om hur den klagande vid behov kan 
gå vidare med ärendet.
Samtliga klagomål och utredningar arkiveras och huvudmannen och rektor genomför regelbundna 
avstämningar angående inkomna klagomål. Anmälningar som inkommer till huvudmannen via 
Skolinspektionen hanteras enligt samma rutiner. 


 


8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.


Elevernas inflytande över utbildningen är en central utgångspunkt för skolans verksamhet. Den omfattar 
möjligheten för varje elev att påverka utbildningen både i sin helhet och i dess delar. En given utgångspunkt i 
allt arbete med elevinflytande är att bidra till positiva erfarenheter hos eleven av personligt ansvarstagande 
för både sin egen utbildning och studiesituation och för studiemiljön i stort. 
För att varje elev ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ges alla elever information om skolan 
och utbildningen samt elevernas rättigheter och ansvar, både när de börjar på skolan och löpande under 
utbildningens gång. 
I varje kurs som eleverna påbörjar förklarar läraren kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav och ger 
exempel på olika arbetsformer. Inom ramen för varje kurs planerar läraren tillsammans med eleverna 
undervisningens innehåll och upplägg. Under kursens gång utvärderar lärare och elever tillsammans 
undervisningen i bl. a. undervisningsutvärderingar en gång per termin och justerar arbetsformerna efter 
behov.
Ordningsregler som är specifika för undervisningen i särskilda kurser kommer också att tas fram i samråd med 
de elever som berörs. (Ordningsregler för skolan behandlas i övrigt via forum för samråd, se nedan)
Varje elev ges även inflytande över sin utbildning i samband med terminsvisa utvecklingssamtal och genom 
informations‐ och vägledningssamtal med studievägledare.
Eleverna på Klaragymnasium AB har olika forum för samråd där de har inflytande över utbildningen, 
exempelvis:
Elevråd
På skolan skall det finnas ett elevråd som träffas regelbundet. Elevrådet organiserar sig med stöd av skolans 
personal och arbetar så som det, i enlighet med demokratiska arbetsformer, lämpar sig bäst – i utskott, 
kommittéer, arbetsgrupper m.m. Elevrådsordförande, sekreterare och ledamöter väljs och dessa arbetar i linje 
med det uppdrag som respektive roll innebär. 
Klassråd
Varje klass utser elevrådsrepresentanter som med stöd av klassens mentor ansvarar för att regelbundet hålla 
klassråd med sin klass. Klassrådet syftar till att lyfta frågor som rör utbildningen och arbetsmiljön, såväl den 
psykosociala som den fysiska. 


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 


Värdegrundsarbetet är centralt inom Klaragymnasium AB. Skolan arbetar med likabehandlings‐ och 
värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen i såväl undervisning som former för 
samverkan och schemabrytande aktiviteter i utbildningen.
Stort fokus läggs på det främjande och förebyggande arbetet som en del av att skapa en trygg skolkultur, 
vilket skolans elevhälsa är en naturlig del av. Rektor och personal är aktiva i att skapa goda förutsättningar 
för samtliga elever att utvecklas mot målen. Spridning av arbetsformer, förhållningssätt och tillämpningar 
görs lokalt på skolan men också inom ramen för kompetensutvecklingsdagar. 


De anmälningar om kränkande behandling som inkommer från skolorna under året är också en del av 
kartläggningen av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering. Kartläggningen på huvudmanna‐ och skolnivå ligger till grund för upprättandet av skolans 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen bedömer då också vilka övergripande 
insatser som behöver göras på huvudmannanivå för att säkerställa att samtliga skolor arbetar målinriktat för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling. 


 







9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling


Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.


Klaragymnasiums rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling bifogas 
denna ansökan (bilaga B9.2_Rutiner KB_Klaragymnasium AB_Klara Göteborg). En lärare eller annan 
personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser 
sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. Huvudmannens jurist utreder då skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidtas därefter de åtgärder som kan krävas för att förhindra 
förekomsten av kränkande behandling i framtiden.


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.


Arbetet med värdegrundsfrågor skall genomsyra den dagliga verksamheten och inte endast vara något som 
hanteras på särskilda temadagar. För att öka elevernas förmåga till inlevelse och förståelse är det angeläget 
att undervisningen bygger på elevernas intresse och att aktuella händelser vävs in i undervisningen.
För förståelsen av demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas måste detta avspegla sig i undervisande 
lärares didaktik och att lärarna arbetar aktivt med demokratiska arbetsformer genom bl.a. elevernas 
påverkan på undervisningens upplägg, innehåll och examinationsformer. Skolan skall främja eleverna egna 
ansvar och för att kunna ta ansvar tydliggör undervisande lärare mål (examensmål, kursmål och 
läroplansmål), innehåll och former. Examensmålen förutsätter samverkan och samarbete mellan olika lärare 
och ämnen/kurser. Skolan anordnar även en introduktionsvecka där värdegrundsfrågor diskuteras och 
eleverna lär sig studieteknik och gymnasiets krav och förväntningar. 
Ett annat läroplansmål är att eleverna aktivt skall delta i samhällslivet vilket sker genom 
arbetsmarknadsdagar, föreläsare och studiebesök. Rektor säkerställer att lärarna planerar sin undervisning 
efter läroplansmålen genom att lyfta detta i de individuella pedagogiska samtalen som rektor genomför i 
början av varje läsår.


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.


Undervisningens organisation:
Rektor ansvarar för att utbildningen bedrivs som heltidsstudier och att eleverna får de undervisningstimmar 
de enligt 16 kap 18 § är garanterade. Lärarnas undervisning utgår från rådande styrdokument och 
organiseras utifrån att alla elever ska nå målen för utbildningen.


Undervisningen utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat genom det 
systematiska kvalitetsarbetet i samband med analys av måluppfyllelse, val av lämpliga metoder och 
uppföljning.


För att säkerställa en undervisning som utvecklar och stärker eleverna socialt, professionellt och individuellt 
utgår vid rekrytering av lärare att det finns ett tydligt engagemang för kunskapsutveckling och lärande 
kopplat till forskning om framgångsrik pedagogik, samt en uppfattning om att undervisningen behöver 
innehålla en variation av arbetssätt för att varje elev ska
utveckla de kunskaper, färdigheter och värden som målen för utbildningen tar fasta på och utöver detta 
utvecklas så långt som möjligt.







Undervisningens arbetsformer:
Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de kunskaper, 
färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. Undervisningens arbetsformer 
planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 


En viktig utgångspunkt i all undervisning blir att den, oavsett ämne, i sina arbetsformer
kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 


Varje lärare använder i sin undervisning arbetsformer som tar hänsyn elevernas individuella förutsättningar, 
erfarenheter, drivkrafter och intressen så att de utvecklas så långt som möjligt. En given utgångspunkt är att 
vid både planeringen och genomförandet av undervisningen uppväga skillnader i elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen i sin helhet och undervisningen i synnerhet, oavsett ämne, 
syftar också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och 
ansvarskännande individ och medborgare.


Oavsett vilket program en elev läser läggs under första året grunden för utbildningen. 
Gymnasiegemensamma ämnen kommer att varvas med breda och grundläggande programgemensamma 
kurser i den utbildning som eleverna läser. Eleverna kommer
att få lära sig att hantera verktyg och centrala begrepp och får en bred orientering inom ramen för
utbildningens område. Andra året tar fasta på fördjupning. Studiebesök och kontakt med arbets‐ och 
samhällslivet kopplat till respektive program kommer att vara viktiga inslag.


Tredje året bygger på att låta eleverna pröva sina kunskaper och förmågor och därigenom utveckla och 
fördjupa desamma. Gymnasiearbetet blir ett viktigt inslag under hela tredje året. Kontakterna med bransch, 
högskolor och universitet med betydelse för utbildningens område intensifieras även
under detta år. Undervisningen kommer i övrigt att utgå från och riktas mot det program och den inriktning 
som den är del av.  Samband och helhet blir dock bärande värden i alla program, liksom samverkan och 
delaktighet. 


Undervisningen planeras av eleverna och undervisande lärare tillsammans och genomförs genom traditionell 
klassrumsundervisning, workshops, seminarier, arbete i projektform, studiebesök, temadagar, temaveckor, 
exkursioner m.m. beroende på ämnets och programmets karaktär och elevernas behov.


Centralt i undervisningens arbetsformer blir att eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ på riktiga grunder. Eleverna kommer i linje med 
ovan särskilt att öva sig i att se normerande mönster och uttryck och anlägga ett etiskt perspektiv som 
konsumenter såväl som producenter av kunskap och information.


Diskussion och dialog om lärande och kunskapsbegrepp sker löpande mellan såväl elever och lärare och 
inom arbetslaget som med omvärld och externa kontakter – vad som, inom ramarna för de program som 
skolan bedriver, är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap kommer att vara naturliga utgångspunkter i dessa 
diskussioner.


 


10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 


 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 


10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.


 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.


 
 







11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 


11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 


11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Infoga program


 
 


11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


 


11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


 


11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


 


11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


Genom denna ansökan om nyetablering önskar Klaragymnasium AB driva vidare Mikael Elias Gymnasium 
AB:s utbildningar på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg. I den mån Klaragymnasium AB beviljas tillstånd 
för de utbildningar som idag innehas av Mikael Elias Gymnasium AB, samt efter godkännande beslutar sig 
för att genomföra ägarbytet, har Mikael Elias Gymnasium AB inte för avsikt att fortsätta bedriva utbildning 
på orten, varpå tillstånden kan återkallas. Tillstånden för den befintliga huvudmannen ska således inte 
återkallas före det att ovanstående ägarbyte genomförts.


 
 


12.2 Angående bilagor







På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.


Se bilagor B3.4.1, B3.4.2, B3.7‐3.8, B8.1, B8.2, B9.2, Ägar och ledningsprövning samt signerat försättsblad
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Program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Totalt


EK 66 66 132


EKEKO 2 20 22


EKJUR 1 17 18


NA 67 92 159


NANAS 2 2


NANAT 5 66 71


SA 33 30 63


SABET 23 23


SASAM 3 11 14


TE 33 33


TETEK 31 31 62


TOTALT 199 232 168 599
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Rutin för intern hantering av klagomål mot utbildningen  
 
Skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8 § § stadgar att huvudmannen dels ska ha skriftliga rutiner för att ta emot 
klagomål (8 §) och dels att huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder om det vid klagomål 
framkommer att det finns brister i verksamheten (7 §). I lagtexten uttrycks det på följande sätt.  
 
4 kap. 7 §: Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, 
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
4 kap. 8 §: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om 
rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 


 
Av lagtexten framgår även att det inte finns några formkrav på hur ett klagomål kan framföras. Det enda 
kravet på skriftlighet är det som läggs på huvudmannen att ha skriftliga rutiner för att hantera eventuella 
klagomål. För att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen är det viktigt att 
klagomål som framförs till någon av skolans personal kommer till huvudmannens kännedom.  
Klagomål mot utbildningen ska därför hanteras enligt denna rutin.  
 


 En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst i personalen 
som eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen som mottar ett muntligt 
klagomål ska fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill uppge namn eller vara anonym samt 
erbjuda eleven att själv lämna ett skriftligt klagomål, i första hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål 
ska också informeras om att samtliga klagomål utreds.  


 


 Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet omgående 
överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit klagomålet nedteckna 
klagomålet och lämna skrivelsen till rektor.  


 


 Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att rektor, eller 
huvudmannen, mottagit klagomålet.  


 


 Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och kontaktuppgifter ska få information om att 
utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt.  


 


 Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e-post till klagomal@mikaelelias.se.  


 


 Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om resultatet och de 
åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat.  


 
 Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha regelbunden 


avstämning angående klagomål.  
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Alla elever har rätt till en skolgång utan diskriminering eller annan kränkande 


behandling. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot 


kränkningar i verksamheten. Huvudmannen ska därför ha system för hur en anmälan 


om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska 


göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del.  


Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om 


att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om 


att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 


att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 


förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra förekomsten av 


kränkande behandling i framtiden.  


6 kap. 10 § skollagen 


En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 


anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 


anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om 


att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 


skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 


vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 


 Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller 


en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 


diskrimineringslagen (2008:567). 


 För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 


skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 


huvudmannen utser. 


Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen har en utbildningssamordnare som får 


kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i verksamheten eller söker sig 


till den anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier 


skyldighet att utreda omständigheterna kring det som uppgivits och att vidta de 


åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  


2 kap. 7 § diskrimineringslagen 


Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 


studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 


med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 


utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier 


i framtiden. 


Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkningar som kan utgöras av 


diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling 


därför behandlas enligt den här rutinen.  


• Om en elev/vårdnadshavare kontaktar någon av skolans personal med 


information om att eleven upplever sig utsatt för kränkningar av något slag ska 
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den av personalen som tar emot informationen av eleven/vårdnadshavaren 


anmäla det vidare till rektorn. 


• På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev 


utsätts för kränkningar anmäla det till rektorn.  


• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den elev som upplever sig utsatt 


för kränkande behandling. Det som eleven uppger ska dokumenteras.  


• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den eller de som utpekas som de 


som utför de kränkande handlingarna.  


• Rektorn ska därefter anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt 


för kränkningar. Dokumentation om händelsen ska skickas till huvudmannen 


på adressen anmalan@mikaelelias.se 


• Rektorn bör även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte är myndig.  


• Huvudmannen ska skyndsamt utreda situationen. Huvudmannen identifierar 


om kränkande behandling har förekommit och vilken typ av kränkningar som 


förekommit och ställer eventuella kontrollfrågor utifrån tillämplig lags 


bestämmelser. Huvudmannen söker särskilt efter konkreta exempel på 


handlingar, ageranden eller beteenden och gör en analys och bedömning 


utifrån detta. Huvudmannen ska under utredningen av anmälda kränkningar 


samarbeta med rektorn samt annan personal vid skolan som kan ha 


kännedom om situationen.  


• När huvudmannens utredning är klar ska den elev som utsatts för kränkande 


behandling erbjudas det stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska 


uppleva trygghet och studiero i skolan.  


• När huvudmannens utredning är klar ska samtal hållas med den eller de som 


utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt 


klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och 


ageranden som kan uppfattas som kränkande. Det kan också vara aktuellt att 


vidta disciplinära åtgärder. 


• Om de kränkningar som förekommit kan antas utgöra brottslig handling ska 


den elev som utsatts för dem uppmuntras och ges stöd för att själv 


polisanmäla händelserna.  


• Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas 


upp.  


 


 








Klara Göteborg Inriktning Belopp


Kommunalt bidrag/elev 2019 EKEKO 60 218


Kommunalt bidrag/elev 2019 EKJUR 60 218


Kommunalt bidrag/elev 2019 NANAS 63 144


Kommunalt bidrag/elev 2019 NANAT 63 144


Kommunalt bidrag/elev 2019 SABET 61 282


Kommunalt bidrag/elev 2019 SASAM 61 282


Kommunalt bidrag/elev 2019 TETEK 73 692


Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag 37 869 886     Kommunalt bidrag  37 869 886 39 637 304 40 031 586


Lån -                    Övriga intäkter -                    -                     -                     


Ägartillskott 166 159           


Finansiering med egna medel -                    


Annan finansiering -                    


Övriga inbetalningar -                    


Summa inbetalningar 38 036 045     Summa intäkter 37 869 886     39 637 304      40 031 586      


Utbetalningar Kostnader


Utbildning och personal  Utbildning och personal  


Skolledning 1 136 097        Skolledning 1 136 097        1 189 119        1 192 941        


Lärare 18 216 129     Lärare 18 216 129     19 104 915      19 444 503      


Övrig personal 1 073 808        Övrig personal 1 073 808        1 155 568        1 176 888        


Administration 2 351 239        Administration 2 351 239        2 418 098        2 430 531        


Rekrytering -                    Rekrytering -                    -                     -                     


Fortbildning 39 249             Fortbildning 39 249             40 757              40 668              


Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning


Lokalkostnad 7 597 691        Lokalkostnad 7 597 691        7 606 108        7 607 849        


Kostnader för speciallokaler 154 086           Kostnader för speciallokaler 154 086           161 596            163 150            


Möbler 458 303           


Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 131 046           Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 131 046           137 433            138 755            


Telefon, kopiator mm 91 451             


Läromedel Läromedel


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 670 786           


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 670 786           703 480            710 244            


Datorer 1 187 356        


Övrigt Övrigt


Information och annonsering 919 316           Info och annonsering 919 316           964 123            973 393            


Elevhälsa 788 551           Elevhälsa 788 551           826 985            834 937            


Skolmåltider 2 584 287        Skolmåltider 2 584 287        2 710 244        2 736 304        


Försäkringar 41 650             Försäkringar 41 650             43 680              44 100              


Studie- och yrkesvägledning 595 000           Studie- och yrkesvägledning 595 000           624 000            630 000            


Övriga utbetalningar -                    Övriga kostnader -                    -                     -                     


APL-handledning -                    APL-handledning -                    -                     -                     


Finansiella poster Finansiella poster


Räntor -                    Räntor -                    -                     -                     


Amorteringar -                    Avskrivningar


Möbler 91 661             187 789            284 841            


Datorer 1 187 356        1 245 227        1 257 200        


Telefon, kopiator mm 91 451             95 590              96 131              


Summa utbetalningar 38 036 045     Summa kostnader 37 669 403     39 214 711      39 762 434      


Över-/Underskott 0                       Vinst/Förlust 200 483           422 593            269 152            
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FREDRIK SKANTZ
ACADEMEDIA
BOX 213
101 24 STOCKHOLM


Vi har registrerat följande ärende


Organisationsnummer: 556568-8479
Företagsnamn: AcadeMedia Support AB


Bolagsverket har registrerat detta ärende om                                    
- företrädare/firmateckning                                                     
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851 81  Sundsvall 
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Org.nummer: 556568-8479


Firma: AcadeMedia Support AB


Adress:
Box 213
101 24 STOCKHOLM


Säte: Stockholms län, Stockholm kommun


Registreringslän:


Anmärkning:


                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
1999-03-15                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                   1.000                                           
Lägst.......:                   1.000                                           
Högst.......:                   4.000                                           
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
671025-2518 Strömberg, Ulf Marcus George, Swedenborgsgatan 54,                  
            554 48 JÖNKÖPING                                                    
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
650911-1263 Änggård Runsten, Eola Anni, Handelsvägen 20 B,                      
            182 56 DANDERYD                                                     
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
780801-3515 Hammar, Hans Kristofer, Otto Norvids väg 6,                         
            266 54 VEJBYSTRAND                                                  
                                                                                
EXTERN(A) FIRMATECKNARE                                                         
661112-3339 Nordström, Eric Jonas Lennartsson,                                  
            Inteckningsvägen 52 Lgh 1201, 129 31 HÄGERSTEN                      
710523-7908 Wilson, Anna Katarina, Slottsvägen 21, 183 52 TÄBY                  
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM                         
            Representeras av: 730301-8977                                       
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HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,              
            112 69 STOCKHOLM                                                    
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
       suppleanten                                                              
       externa firmatecknarna                                                   
Firman tecknas i förening av                                                    
       externa firmatecknarna                                                   
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter                          
med högst 4 suppleanter.                                                        
                                                                                
BOLAGSORDNING                                                                   
Datum för senaste ändringen: 2010-09-15                                         
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolaget ska bedriva undervisning av barn, ungdommar och vuxna                   
samt därtill kopplad konsulterksamhet. Dessutom förvaltning och                 
ägande av fast och lös egendom och därtill förenlig verksamhet.                 
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0701 - 0630                                                                     
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse sker genom brev med posten.                                            
                                                                                
FIRMAHISTORIK                                                                   
2008-08-18 Anew Learning Services Aktiebolag                                    
2000-06-22 VVV - Vittras Virtuella Värld Aktiebolag                             
1999-04-28 Vittra Kompetens Aktiebolag                                          
                                                                                
****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****                        
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Förteckning och kontaktuppgifter: Ägare med väsentligt inflytande (Klaragymnasium AB, 556630-3938) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Anders Bülow 531009-0070 +46 706610988 anders@mellby-gaard.se Styrelsens ordförande 
Silvija Seres 700628- +47 40049005 silvija.seres@technorocks.com Styrelseledamot 
Anki Bystedt 670212-4667 +46 705380100 anki.bystedt@telia.com Styrelseledamot 
Håkan Sörman 520217-0071 +46 730837802 hakan.sorman@telia.com Styrelseledamot 
Thomas Berglund 520618-0159 +46 733888600 thomasfredrikberglund@gmail.com Vice ordförande 
Pia Rudengren 650608-2087 +46 706242041 pia@rudengren.se Styrelseledamot 
Johan Andersson 781128-4673 +46 708883306 johan@mellby-gaard.se Styrelseledamot 
Peter Milton 651014-0012 +46 707127796 peter.milton@didaktus.se Arbetstagarledamot, LR 
Anders Lövgren 670830-4115 +46 725451093 anders.lovgren@lararforbundetacademedia.se Arbetstagarledamot, Lf 
Fredrik Astin 670725-5979 +46 725509068 fredrik.astin@pysslingen.se Arbetstagarsuppleant, LR 
Pernilla Larsson 760213-4046 +46 102067060 pernilla.larsson@academedia.lararforbundet.se Arbetstagarsuppleant, Lf 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 


 


Förteckning och kontaktuppgifter: Styrelse- och ledningspersoner (Klaragymnasium AB, 556630-3938) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 
Jens Eriksson 770314-0579 46703744348 jens.eriksson@academedia.se Segmentschef gymnasium 
Jimmy Kjellström 791016-4016 46708393003 jimmy.kjellstrom@academedia.se Biträdande segmentschef gymnasium 
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AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet Öst AB, 556530-4481 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Design & Contruction 
College AB, 556932-8451 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Rytmus AB, 556464-8979 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Didaktus Skolor AB, 556473-2856 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, 
556478-1606 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Sverige AB, 556575-5500 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


IT Gymnasiet i Sverige AB, 556597-0471 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Sjölins Gymnasium AB, 556375-8399 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström Klara Gymnasium AB, 556630-3938 


Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 
556566-8794 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Ljud & Bildskolan LBS AB, 556485-1649 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


ProCivitas Privata Gymnasium AB, 
556615-7102 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Plusgymnasiet AB, 556578-9129 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Mikael Elias Gymnasium AB, 556558-
3282 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nya Designgymnasiet i Nacka AB, 
556932-0681 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nordens Teknikerinsitut AB, 556120-3679 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Gymnasium AB, 556525-6696 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 


Anew Learning AB, 556402-8925 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
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Gymnasiet (Vindora) 


  


Vindora Holding AB, 556861-7079 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Vindora AB, 556861-7061 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Utbildning och vård koncern Sverige AB, 556735-0193 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Vindora Utbildning AB, 556735-0110 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hagströmska Holding AB, 556973-2745 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Praktiska Sverige AB, 556257-5786 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
Styrelseledamot Jens Eriksson 


Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
 


AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 
 


Hagströmska Gymnasiet AB, 556755-0461 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 
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Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt 
Sammanställning av huvudmannens insikt (samlat) i nödvändiga föreskrifter redovisat per 
område 


Kunskap om skollagstiftning 


Marcus Strömberg har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner, bland annat affärsområdeschef och direktör på 
Lernia, samt uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 
skolforskningsinstitut) och OPG-Group kompetens inom det utbildningsrättsliga området.  
 
Jonas Nordström har genom sin juristexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som hovrättsassessor, 
advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå och rättschef på Skolverket förvärvat kompetens inom skoljuridik. 


Jens Eriksson har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


Jimmy Kjellström har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen kompetens inom det 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området. 
 
Jonas Nordström har genom tidigare arbetslivserfarenhet som enhetschef på Länsstyrelsen och Post- 
och telestyrelsen samt föredragande vid Arbetsdomstolen förvärvat både arbetsrättsliga och 
arbetsmiljörättslig kompetens. Han har inom ramen för chefspositioner genomgått kurs i 
arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jens Eriksson, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jimmy Kjellström, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   
 


Ekonomisk kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen ekonomisk kompetens. 
 
Eola Änggård Runsten har genom sin ekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som CFO på 
EQT förvärvat kompetens inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 
 
Jens Eriksson har genom sin civilekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som COO och CFO 
vid Nice Entertainment Group samt COO vid Nordic, Zodiak Media Group gedigen kompetens inom 
ekonomi. 
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Styrelseledamöter i verksamhetsdrivande dotterbolag 


Sammanställning av huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter redovisat per styrelseledamot 


Marcus Strömberg 


- Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.  
- Verkställande direktör på AcadeMedia sedan 2005. (=arbetslivserfarenhet inom 


utbildningsområdet, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö) 
- Uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 


skolforskningsinstitut), OPG-Group (=erfarenhet inom utbildningsområdet) 
- Tidigare olika uppdrag inom Lernia, bl.a. som affärsområdeschef och direktör 


(=arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, ekonomi och arbetsrätt) 


Marcus har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner kompetens inom det utbildningsrättsliga, 
ekonomiska, arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området.  


Eola Änggård Runsten 


- Ekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, redovisning och finans. (=utbildning inom 
ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisning) 


- Tidigare CFO på EQT (=arbetslivserfarenhet inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och 
årsredovisning) 


Eola har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom ekonomi, inklusive 
aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 


Jonas Nordström 


- Juristexamen vid Lunds Universitet.  
- Tidigare hovrättsassessor, advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå, rättschef Skolverket 


(=arbetslivserfarenhet inom skoljuridik), enhetschef på Länsstyrelsen och Post- och 
telestyrelsen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt) samt föredragande 
Arbetsdomstolen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt) 


 


Jonas har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom skoljuridik, arbetsrätt och 
arbetsmiljörätt samt ekonomi inklusive aktiebolagsrätt. Han har inom ramen för chefspositioner 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jens Eriksson 


- Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm (=utbildning inom ekonomi)  
- Tidigare COO & CFO Nice Entertainment Group samt COO Nordic, Zodiak Media Group 


(=arbetslivserfarenhet inom ekonomi och arbetsrättsliga frågor) 


Jens har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom utbildningsområdet 
(särskilt gymnasiefrågor) samt utbildning och erfarenhet inom ekonomi. Han har i egenskap av chef 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jimmy Kjellström 


- Verksamhetsutvecklande ledarskap vid IHM Business School. 
- Tidigare lärare, gymnasiechef, VD och verksamhetschef inom LBS, Ljud & Bildskolan. 


Jimmy har mångårig arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, särskilt gymnasieskola. Han har 
genom nuvarande och tidigare chefspositioner arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. 
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Arbetstagarrepresentanter och suppleanter i AcadeMedia AB 


I första hand bör huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter tillgodoses av sammansättningen 
av de styrelseledamöter som sitter i den verksamhetsdrivande huvudmannens juridiska person. 
För det fall Skolinspektionen eller en kommun skulle anse att huvudmannens kompetens inom 
det arbetsrättsliga, arbetsmiljörättsliga och utbildningsområdet inte räcker kan ev. även följande 
kompetens hos arbetstagarrepresentanter i AcadeMedia AB åberopas. 


 


Peter Milton 


- Ämneslärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm. 
- Lärare i religion, historia och filosofi, Didaktus skolor sedan 2000. 
- Tidigare ombud för Lärarnas Riksförbund. 


Anders Lövgren 


- Yrkeslärare, Stockholms Universitet.  
- Organisatorisk och social arbetsmiljö, Högskolan Väst. 
- Arbetat med utbildning i nästan 35 år och på gymnasienivå i 20 år. IT-lärare sedan 2000 och 


sedan 2006 på IT-gymnasiet. 
- Regionalt skyddsombud för lärarförbundet sedan 2014. 


Fredrik Astin 


- Gymnasielärarexamen, Göteborgs Universitet. 
- Masterutbildning i Utbildningsledarskap, Göteborgs Universitet. 
- Förstelärare och lärare vid Fenestra Centrum Göteborg sedan 2003. 
- Verksamhetsombud, Lärarnas Riksförbund. 


Pernilla Larsson 


- Lärarexamen, Högskolan i Kristianstad, samt studier vid Lunds Universitet. Arbetar på DBGY 
Helsingborg. 


 







  
Senast uppdaterad 2019-01-28 


 
 


Sammanställning vitesförelägganden och återkallelser från 
inspektionsmyndigheter 
Sammanställningen avser ingripande sanktioner (viten och återkallelser av tillstånd) som riktats mot 
bolag som någon i ägar- och ledningskretsen vid aktuell tidpunkt är eller varit styrelseledamot etc. i. 
Sammanställningen innehåller därmed inte sanktioner som riktats mot bolag före dess att bolaget 
förvärvats av AcadeMedia.  


För närvarande saknas inrapportering av sanktionsbeslut gällande vuxbolag.   


 


Skolinspektionen 


• Praktiska Sverige AB, Föreläggande vid vite den 19 april 2018 avseende Praktiska Karlskrona, 
dnr 44-2018:1345. Uppföljning pågår och huvudmannen arbetar aktivt och intensivt med att 
åtgärda bristerna. 
 


• Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Org.nr. 556575-5500), Föreläggande vid vite den 23 juni 
2016 avseende Framtidsgymnasiet Malmö, dnr 2015:9683. Bristerna åtgärdade och tillsynen 
avslutad den 2 december 2016.  
 


• Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Org.nr. 556035-4309), Föreläggande vid vite den 8 
februari 2018 avseende Älvkvarnsskolan i Sundbybergs kommun, dnr 44-2015:9511. 
Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 1 juni 2018.  
 


• Hermods AB (Org. nr. 556044-0017 DCC), Föreläggande vid vite den 12 januari 2016 
avseende DCC Västerås, dnr 44-2013:5341, Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 18 
april 2016. 


 


Arbetsmiljöverket  


• Sjölins gymnasium AB (org.nr. 556375-8399), Föreläggande vid vite den 29 oktober 2018 
avseende Sjölins gymnasium Södermalm, dnr 2018/015551. 


Föreläggandet avser: 


 (1) Termiskt klimat kallaste årstiden, dvs. att bolaget ska se till att lufttemperaturen i de av skolans 
lokaler som används för stillasittande arbete/studier samt personalutrymmen inte varaktigt avviker 
från 20-24 grader Celsius vintertid. 


(2) Rutiner för underhåll, kontroll och åtgärder, dvs. att bolaget ska se till att det finns fungerande 
skriftliga rutiner, som innebär att den fysiska arbetsmiljön – minst omfattande inomhusklimat och 
ventilation – underhålls, kontrolleras och åtgärdas om risker framkommer. 


Åtgärderna gällande p. 1 ska redovisas senast den 1 februari 2019 och p. 2 den 1 juni 2019. 
Huvudmannen arbetar aktivt med att åtgärda bristerna och bristen enligt p. 1 är redan avhjälpt. 





		B.1ÄLP_Styrelse-och ledningspersoner_KLARA_X

		B.2ÄLP_Ägarstruktur Academedia GY_X

		B.3ÄLP_Erfarenhet_Insikt_X

		Kunskap om skollagstiftning

		Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

		Ekonomisk kompetens

		Styrelseledamöter i verksamhetsdrivande dotterbolag

		Arbetstagarrepresentanter och suppleanter i AcadeMedia AB



		B.4ÄLP_Sanktioner_X

		Sammanställning vitesförelägganden och återkallelser från inspektionsmyndigheter













Kvalitetsrapport läsår 17/18
Klara Gymnasium
Hermods Gymnasium
Mikael Elias Gymnasium







	


2	


Ledare 


Huvudmannens övergripande uppdrag är att få alla elever att utveckla de kunskaper, 
förmågor och värden som målen för verksamheten tar fasta på. Verksamhetens skolor ska i 
alla delar leva upp till de grundläggande krav som ställs i styrdokumenten och förväntas skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för elevernas måluppfyllelse och personliga utveckling.  


Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande 
till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 
Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell 
forskning.  


Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med 
fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet måste 
därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, 
att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 
Arbetet ska dokumenteras.  


Ovanstående uttrycks i skollagens 4 kap. Enligt 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Enligt 5 § ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra författningar (nationella mål) uppfylls. Av 6 § framgår att 
det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och av 7 § framgår att huvudmannen ska 
se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat 
sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.  


Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever och deltagare 
erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning och 
därutöver ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet syftar också till att utveckla 
skolorna så att de långsiktigt växer i antal deltagare och ökar i attraktivitet.  


Detta är kvalitetsrapport avseende läsåret 2016/17 för verksamheten Klaragymnasium AB; 
Hermods Gymnasium AB och Mikael Elias Gymnasium AB som syftar till att ge en samlad bild 
av arbetet och resultaten under föregående år samt de planerade åtgärderna framåt för att 
möta våra identifierade utmaningar och utveckla verksamheten vidare.  


Genom arbetet med våra kvalitetsrapporter skapas förutsättningar att rikta resurserna dit 
behoven finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.  


Paul Gertsson 
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1. Om KLARA Gymnasium, Hermods Gymnasium och 
Mikael Elias Gymnasium 
1.1. Bakgrund 


Läsåret 2018/19 blir ett spännande läsår för Klaragymnasium AB, Hermods Gymnasium 
AB och Mikael Elias Gymnasium AB. Under våren 2018 togs beslutet att från och med 
det pågående läsåret samla dessa huvudmän under en gemensam verksamhet 
(KLARA Teoretiska Gymnasium, vidare kallat KLARA) och påbörja processen med att 
också bli en gemensam huvudman. Huvudmännen ägs av AcadeMedia AB och har 
snarlika utbildningar. Undantaget är Hermods Gymnasium AB i Göteborg, som 
kommer bli del av KLARA från och med läsåret 2019/20. 


 


Tidigare enhetsnamn 
 


Nytt enhetsnamn  
från HT-18 


Antal elever  
Läsåret 17/18 


   
Hermods Malmö KLARA Malmö 247 


Hermods Stockholm KLARA Östra 449 
Hermods Göteborg Hermods Göteborg 308 
Mikael Elias Göteborg KLARA Göteborg 605 
Mikael Elias Sollentuna KLARA Sollentuna 190 
Mikael Elias Sundsvall KLARA Sundsvall 279 
Mikael Elias Stockholm KLARA Västra 389 
 KLARA Linköping 448 
 KLARA Karlstad 349 
 KLARA Norra 249 
 KLARA Södra 408 


I och med detta beslut gör huvudmännen fr o m hösten 2018 en gemensam 
kvalitetsrapport för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. I denna 
kvalitetsrapport har vi dock valt att sära på respektive huvudmans resultat för att 
tydliggöra att det, de facto, fortfarande är tre olika huvudmän med olika resultat. 


1.2. Organisation 
1.2.1. KLARA Gymnasium 


Huvudman för verksamheten är Klaragymnasium AB som har bedrivit utbildning 
sedan 2001. Verksamheten startades som del i Info Komp AB och förvärvades av 
AcadeMedia AB 2014. 


Verksamheten består idag av fem aktiva skolenheter - Karlstad, Linköping, Norra 
(Stockholm) och Södra (Stockholm) samt Stockholms Internationella Restaurangskola 
(SIR). Den sistnämnda verksamheten omfattas dock inte av denna rapport, utan 
särredovisas i annan rapport. 
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Skolenheterna erbjuder följande program: Ekonomiprogrammet, Estetiska 
Programmet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet.  


Under 2017/18 leddes verksamheten vid de fyra KLARA-enheterna av en 
verksamhetschef och Stockholms Internationella Restaurangskola av en annan. Båda 
rapporterar till utbildningsdirektör för AcadeMedias Teoretiska Gymnasieskolor som i 
sin tur rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 


1.2.2. Hermods	Gymnasium	
Huvudman för verksamheten är Hermods Gymnasium AB, bolaget är sprunget ur 
Hermods AB som har bedrivit utbildning sedan 1898, ett av Sveriges äldsta 
utbildningsföretag. 2014 förvärvades Hermods AB av AcadeMedia. Vid årsskiftet 2015–16 
skapades Hermods Gymnasium AB som idag endast bedriver gymnasieutbildning.  


Verksamheten består idag av tre aktiva skolenheter - Göteborg, Malmö och 
Stockholm, som erbjuder högskoleförberedande utbildningar på 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och 
Ekonomiprogrammet. 


Under läsåret 17/18 leddes verksamheten av verksamhetschef som rapporterar till 
utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor som i sin tur 
rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 


1.2.3. Mikael	Elias	Gymnasium	


Huvudman för verksamheten är Mikael Elias Gymnasium AB som har bedrivit 
utbildning sedan 2007. Verksamheten startade som en del i Nordens Teknikerinstitut 
AB. Kort därefter, 2009, förvärvades Nordens Teknikerinstitut AB av AcadeMedia AB. 
Idag är verksamheten ett eget bolag – Mikael Elias Gymnasium AB.  


Verksamheten består idag av fem aktiva skolenheter - Göteborg, Karlskrona, 
Sollentuna, Stockholm, och Sundsvall. Inom verksamheten erbjuds 
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 


För läsåret 17/18 leddes verksamheten av verksamhetschef som rapporterar till 
utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor som i sin tur 
rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 
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2. Förutsättningar 
2.1. Personal 


Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är för Klaragymnasium 76,8%, för 
Hermods Gymnasium 76,9% och för Mikael Elias Gymnasium 75,0% (läsåret 17/18).  


Motsvarande rikssnitt är 78,4 % (både fristående och kommunala gymnasieskolor 
inräknat) Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik SIRIS med tabell över andel 
lärare med pedagogisk högskoleexamen heltidstjänster i oktober 2017.  


Skolorna strävar alltid efter att ha legitimerade pedagoger, inom vissa ämnen har det 
varit mycket svårt att rekrytera, särskilt svårt är det för mindre skolor som endast kan 
erbjuda deltidstjänster. Det kan hänga samman med att det funnits en osäkerhet 
kring lärarlönelyftet samt fortsatt ersättning för försteläraruppdraget. I år bedömer 
dock skolorna att det blivit enklare att rekrytera behörig personal varför vi förväntar 
oss att siffrorna kommer att se bättre ut kommande år. 
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3. Systematiskt kvalitetsarbete 
3.1. Vårt sätt att mäta kvalitet 


Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 


● Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för 
utbildningen/verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. 


● Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? 
Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 


● Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat 
verksamheten? 
Denna aspekt har inte följts upp under LÅ 17/18. 


3.2. Våra systematiska arbetssätt 


Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är 
gemensam med övriga skolor inom koncernen och som betecknas 
AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, 
genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 


 


Läsåret inleds med att varje skola i kollegiet fullföljer de analyser som påbörjades i juni 
av föregående års resultat och verksamhet. Till sin hjälp har skolorna sina internt 
insamlade slutbetyg och nationella-prov-resultat samt resultat från elevenkäten och 
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andra utvärderingar av undervisningen, betygsprognoser och övriga uppföljningar av 
bl a måluppfyllelse och frånvaro. 


Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret 
sammanfattas i skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september. 
Huvudman skriver en motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget 
som skickas in till koncernen i november. 


I november gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och 
sammanställs. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med 
personalen på kursnivå. I december jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av 
slutbetyg och nationella prov mot de resultat som publiceras i SIRIS. Ev avvikelser 
analyseras. 


I månadsskiftet januari/februari följer vi upp våra elevers uppfattning om såväl 
undervisning som trygghet och trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och 
analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alternativt förändringar som vi bedömer 
behövs för att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 


I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar alla 
våra elever undervisningen på kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås igenom, 
diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. Utvärderingen av 
undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan rektor och varje lärare men 
resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då denna 
utvärdering enbart syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av 
undervisningens kvalitet. 


Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs 
kursutvärderingar höst och vår, vilka följs upp genom samtal med respektive lärare. 


Läsåret avslutas med att årets resultat analyseras. 
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4. Samlad bedömning av verksamheten 2017/2018 
4.1. Funktionell kvalitet 


Funktionell kvalitet avser att mäta i hur hög grad de nationella målen för utbildningen 
nås. I denna rapport tittar vi på andel elever som når gymnasieexamen, genomsnittlig 
betygspoäng (GBP hädanefter) för våra studenter, betygsfördelning samtliga betyg 
samt resultat på nationella prov. 


Alla dessa resultat samlas in och sammanställs i juni varje läsår. Resultaten som gäller 
andel examen och genomsnittlig betygspoäng skickas också in för sammanställning i 
SCB:s/Skolverkets statistik och är preliminär till dess att den presenteras i december 
2018. Detta innebär att jämförelser med riket också görs för 2017.  


4.1.1. Andel	examen	


Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade 
studietiden, tre år. Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började 
en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken 
baseras på nationell statistik hämtat från Siris (Skolverket) och avser elever som 
påbörjade sina studier läsåret 2014/15 och tog examen 2017. Huvudmannen samlar 
årligen in det underlag som skolorna skickar till UHR och tar utifrån detta fram 
preliminära värden. Dessa värden är de som presenteras i denna 
huvudmannarapport.  


 


Klara Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola  


 


På KLARA Gymnasium varierar andelen elever med examensbevis över tid, och mellan 
respektive skolenhet. Rikssnittet för 2017 för andel elever med examensbevis på 
högskoleförberande program (2017) är 91,2%, vilket indikerar att KLARA Linköping och 
KLARA Södra ligger något över rikssnittet, medan KLARA Karlstad och KLARA Norra ligger 
under. Att resultaten för KLARA Linköping ändå har sjunkit en del beror på att de under 
läsåret hade ett antal elever i åk 3 med hög frånvaro på grund av medicinska 
och/eller psykosociala skäl. Trots systematisk uppföljning av frånvaro, motiverande 


87% 94% 
87% 92% 91% 92% 99% 


82% 
95% 94% 90% 93% 87% 93% 92% 


0% 


20% 


40% 


60% 


80% 


100% 


Karlstad Linköping Stockholm Norra Stockholm Södra Klara Gymnasium 
totalt


2016 2017 2018







	


9	


samtal med coachen för SA-eleverna och insatser från elevhälsoteamet för dessa 
elever lyckades man inte vända frånvaroproblematiken, vilket visar sig på 
studieresultatet. Under innevarande läsår har därför skolan organiserat om 
coachteamet så att detta endast består av personer med lång erfarenhet av arbete 
inom skola (såsom pedagoger, studievägledare eller administratörer). 


Klara Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Gällande andel elever med examensbevis per program varierar resultaten. För 
Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet ligger KLARA gymnasieverksamhet 
högre än rikssnittet, medan Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet 
ligger lägre på KLARA. Vad gäller Teknikprogrammet ligger KLARA i nivå med riket. 
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Hermods Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola  


 


Andelen elever med examensbevis per skola ligger långt ifrån målet om att 100% av 
eleverna ska ta examen och även långt från riksgenomsnittet (91,2%).  Variationen i 
resultaten mellan de olika åren och mellan skolorna sinsemellan är stor, vilket gör det 
svårt att dra några slutsatser. Spridningen kan delvis ha sin grund i elevgruppernas 
sammansättning och förutsättningar, i synen på och kulturen kring studier och 
lärande, i frekvensen av frånvaro bland eleverna samt i graden av kontinuitet på 
lednings- och personalnivå. Detta har också legat till grund för skolornas sätt att hitta 
andra sätt att organisera sig, som bättre möter de förutsättningar och behov som 
eleverna har. 
 


Hermods Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Andelen elever med examensbevis per program har sjunkit på samtliga enheter i 
Hermods Gymnasiums verksamhet och ligger även långt under rikssnittet. Alla enheter 
inom Hermods Gymnasium har de senaste åren fått en annan elevgrupp än tidigare, 
vilket ställt krav på att finna nya arbetssätt gällande exempelvis skolans organisation 
kring elevhälsa, undervisning och värdegrundsarbete. Skolorna har arbetat mycket 
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hårt för att ställa om delar av sitt arbete och sina delvis nya utmaningar för att lyckas 
möta elevernas behov och förutsättningar på bästa sätt. Även om resultaten ännu 
inte motsvarar den höga målbild skolorna har, bedömer skolorna att arbetet på 
skolorna fungerar bättre. Därför är det viktigt att fortsätta de goda insatserna och 
hålla ut i arbetet, då det tar tid att nå resultat efter förändring. Man upplever att man 
är på rätt väg, och detta visar sifforna gällande upplevd kvalitet.  
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Mikael Elias Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola 


 


Gällande andel elever med examensbevis så ligger MEG Göteborg bättre till än 
riksgenomsnittet, medan MEG Sundsvall ligger i nivå med riket. MEG Sollentuna och 
MEG Stockholm ligger långt under snittet. Spridningen i resultaten kan delvis ha sin 
grund i elevgruppernas sammansättning och förutsättningar, i synen på och kulturen 
kring studier och lärande, i frekvensen av frånvaro bland eleverna samt i graden av 
kontinuitet på lednings- och personalnivå. Precis som för Hermods har detta legat 
grund för skolornas sätt att hitta andra sätt att organisera sig, som bättre möter de 
förutsättningar och behov som eleverna har.  


Mikael Elias Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Sett till programnivå är andelen elever som går ut med en examen sjunkande på 
samtliga program inom Mikael Elias Gymnasium utom för elever på 
Teknikprogrammet.  
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4.1.2.  Genomsnittlig betygspoäng 


Klara Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen som visas i tabellen är för elever med 
avgångsbetyg. 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg för verksamheten 
inom KLARA sjunker något inom alla skolor utom KLARA Norra. Rikssnittet för de 
högskoleförberedande programmen ligger på 14,8, vilket betyder att man ligger strax 
under det. Detta hänger samband med de mönster som kan ses gällande 
elevgruppens ändrade förutsättningar med sänkta meritvärden från grundskolan. 
Detta innebär att huvudmannen inför kommande års jämförelse behöver ta in siffror 
för hur förädlingsvärdet på elevernas resultat ser ut från det att de börjar skolan tills 
det att dom går ut, och med utgångspunkt från det analysera vilka insatser som 
behöver planeras för, och utifrån vilka som ger effekt eller inte. 
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KLARA Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Sett till resultaten på programnivå har de både sjunkit och ökat, beroende på 
program. Jämfört med riksnivå ligger samtliga program inom Klaras verksamhet lägre 
förutom på samhällsprogrammet som i princip ligger i nivå med riket. På Handels- och 
administration (HA) ligger KLARA på 12,8, som är i samma nivå som riket.  


Högskoleförberedande program totalt RIKET GDP för elever med  examen och studiebevis 
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Hermods Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg sjunker för hela 
Hermods och ligger ganska långt under rikssnittet på 14,8. En förklaring till de 
sjunkande resultaten består i att skolorna fått en ny elevgrupp än tidigare, där många 
elever haft mycket låga meritvärden och samtidigt ofta bristande studiemotivation. 
Skolorna har arbetat mycket med att anpassa sin organisation och sina arbetssätt för 
att möta upp de annorlunda förutsättningar och behov som den nya målgruppen 
visat och som skolan inte varit van att jobba mot förut. Man har lagt mycket fokus på 
främjande och förebyggande insatser med syfte att stärka studieron, öka 
motivationen och trivseln hos eleverna. Skolorna har också infört EWS (Early Warning 
System) som ett led i att tidigare upptäcka elever i behov av stöd, och snabbare 
kunna sätta in olika åtgärder. Skolorna har även sett över hur ett stärkt mentorskap 
kan skapa en god och förtroendefull relation, som också kan bidra till att elevernas 
engagemang för studier och vilja att komma till skolan ökar. Elevhälsan har också 
stärkts på samtliga enheter. Eftersom det tar tid att se resultat av förändrade 
arbetssätt är det viktigt att hålla i och hålla ut i allt det goda arbete som påbörjats. 
Inför kommande års jämförelse behöver huvudmannen även ta in siffror för hur 
förädlingsvärdet på elevernas resultat ser ut från det att de börjar skolan tills det att 
dom går ut, och med utgångspunkt från det analysera vilka insatser som behöver 
planeras för, och utifrån vilka som ger effekt eller inte.  


Hermods Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
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eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Sett till programnivå ligger den genomsnittliga betygspoängen för elever med 
avgångsbetyg i nivå med föregående års betygspoäng inom verksamheten. Jämfört 
med riket ligger man på något lägre betygspoäng inom ekonomiprogrammet, i nivå 
med riket på naturvetenskapliga programmet och högre än riket inom 
samhällsvetenskapligt respektive tekniskt program. Då resultaten varierar men i 
princip ligger i nivå med föregående år, är det viktigt att titta närmare på hur 
undervisningen bedrivs, och vad som kan stärka elevernas förmåga i olika ämnen.  


Högskoleförberedande program totalt RIKET GBP för elever med examen och studiebevis 


Alla program 14,8 


Ekonomiprogrammet 14,5 


Estetiska programmet 14,8 


Naturvetenskapsprogrammet 15,8 


Samhällsvetenskapsprogrammet 14,4 


Teknikprogrammet 14,2 
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Mikael Elias Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg ligger för 
Göteborgs del över rikssnittet (14,8) med två poäng. För övriga enheter (Sollentuna, 
Sundsvall och Stockholm) ligger man för 2018 under riket i varierande omfattning.  


Mikael Elias Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GPB) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen som visas i tabellen är för elever med 
avgångsbetyg. 


 


Sett till resultaten på programnivå ligger de i nivå med föregående år, och samlat för 
Mikael Elias Gymnasium något högre än riket. På respektive enhet finns någon 
marginell ökning jämfört med tidigare år, och någon marginell minskning.  
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Jämfört med riksnivå ligger Ekonomiprogrammet på Mikael Elias något lägre, 
Naturvetenskapsprogrammet ligger i nivå med riket, medan 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ligger högre. På 
Teknikprogrammet är elevernas resultat 1,4 högre än riket.   


 


Högskoleförberedande program totalt RIKET GBP för elever med examen och studiebevis 


Alla program 14,8 


Ekonomiprogrammet 14,5 


Estetiska programmet 14,8 


Naturvetenskapsprogrammet 15,8 


Samhällsvetenskapsprogrammet 14,4 


Teknikprogrammet 14,2 
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4.1.3. Samtliga satta betyg 


KLARA Gymnasium 
Gällande betygen ser resultaten för KLARA relativt lika ut jämfört med föregående år 
med något lägre andel elever med A, och några fler F. Några enheter sticker ut. Klara 
Karlstad har färre elever med A och B betyg medan andelen elever med E och F betyg 
ökat mellan läsåren 16/17 till 17/18. För Stockholm södra är tendensen att antalet A, D, 
och E minskat samtidigt som antalet B och C ökat. För Linköping har andelen med E 
och F ökat. Här vill vi framgent jämföra respektive enhets arbete och insatser för att 
upptäcka mönster i varför det går som det gör, och vilka aktiviteter som ger önskvärda 
resultat. 
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Hermods Gymnasium 


Gällande betygen för Hermods Gymnasium har andelen elever med betyget A och B 
minskat, övriga betyg är detsamma förutom F som ökat ganska mycket. En förklaring 
till den generella försämringen av de högre betygen, och ökningen av antalet F beror 
till stor del på att elevernas meritvärden från skolstart minskat kraftigt. Skolorna har i 
många fall arbetat intensivt för att kompensera för lägre ingångsvärden genom att 
exempelvis erbjuda eleverna mer stöd, både i och utanför undervisningen, liksom med 
tidigare insatser fånga upp elever i behov för att stärka upp förmågor i olika ämnen. 
Än så länge har detta dock inte visat sig i resultaten varför vi fortsätter att analysera 
hur undervisningen kan stärkas och även arbetet med att öka närvaro som visat sig 
har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse.  
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Mikael Elias Gymnasium 


Gällande betygen uppvisar Mikael Elias en ökning av antalet elever med F som helhet, 
och mest ökar antalet F inom KLARA Sollentuna.  


Den tendensen som KLARA Sollentuna visar, beror sannolikt på att skolan inte lyckats 
hålla uppe sin attraktionskraft i konkurrensen med andra skolor i innerstaden. Det har 
inneburit att elevsammansättningen ändrats radikalt, med elever som många gånger 
haft det svårare i grundskolan, inte kommit från studievana hem, liksom inte heller 
prioriterat skolgången. KLARA Sollentuna har därför jobbat på många olika plan för att 
erbjuda eleverna extra stöd i studierna, både i och utanför undervisningen, och också 
arbetat med närvarofrämjande aktiviteter för att stärka elevernas måluppfyllelse. En 
viktig del är att jobba intensivt med värdegrundsarbete, och relationer, för att eleverna 
ska vilja komma till skolan och se skolgången som angelägen. Vi ser att vi lyckats 
vända trenden nu, men det kommer att dröja något år innan effekten syns i 
avgångsklasserna.  


Inom Sundsvall ser vi en motsatt trend, där andel F och E minskar till förmån för högre 
resultat, främst B och C. På Klara Sundsvall har samtliga lärare och ledning under 
längre tid arbetat med det  långsiktiga målet att öka betygspoängen för skolan totalt 
genom att utveckla undervisningen med utgångspunkt i likvärdig och formativ 
bedömning och betygsättning. Förutom fokus på det formativa arbetssättet har 
de haft fokus på lusten att lära, att skapa meningsfulla lektioner som lockar 
eleverna att komma till och aktivt delta på lektionerna samt ledarskapet i 
klassrummet.  


Försteläraruppdrag, studiedagar och pedagogiska forum har alla varit knutna till 
det huvudsakliga målet för läsåret att öka det genomsnittliga betygsvärdet för 
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både enskilda klasser och skola som helhet. En gång i veckan har kollegiet träffats i 
ett så kallat pedagogiskt forum, där man diskuterar skolans systematiska 
kvalitetsarbete, utvecklingspunkter, och följer upp arbetsplanen. 
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4.1.4. Nationella prov - Resultat och överensstämmelse 


Som en del i säkerställandet av att bl.a. genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en 
rättvis och likvärdig bedömning kan de nationella provens resultat jämföras med 
satta kursbetyg.  


För att få användbara siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras 
på individnivå. Som underlag för detta arbete finns listor som SCB samlar in från varje 
skolenhet. Huvudmannen sammanställer sedan samma underlag som SCB samlat in.  


Den nationella statistiken för vårterminen 2018 publicerades i oktober 2018. I 
sammanställningen nedan är samtliga resultat hämtade från SIRIS. De rikssnitt som 
redovisas är rikssnittet för samtliga huvudmän.  


Resultaten avser elever som har genomfört ett ordinarie nationellt prov i respektive 
kurs samt har ett inrapporterat provbetyg. Det krävs att man utfört alla delprov i det 
ordinarie provet för att kunna få et provbetyg. För en del skolor och kurser saknas utfall, 
antingen för att inga elever gjort proven i dessa kurser eller för att resultatet baseras 
på färre än fem individer.  


Skolorna väljer själva om proven genomförs på höst eller vårterminen. Majoriteten av 
skolorna väljer att genomföra proven på vårterminen. Nedan följer en 
sammanställning av korrelationen mellan resultaten på nationella proven och de 
satta kursbetygen vårterminen 2018. Då antalet kursprov är högt inom huvudmannens 
skolor har en sammanslagning gjorts utifrån ämne, i syfte att ge en översikt av 
resultaten på huvudmannanivå. 


I samband med redovisningen av korrelationen nationella prov och kursbetyg så 
måste man beakta att proven inte ska eller kan fungera som examensprov, dvs. de 
ska inte styra betygssättningen av den enskilda eleven. För lärarens betygssättning är 
det således inte främst elevens prestation på provet som har störst betydelse för den 
samlade betygssättningen utan det förebildliga stöd som bedömningsmaterialen 
utgör för lärarens samlade bedömning av elevens övriga prestationer. Tanken är 
alltså inte att det enskilda provet ska ha en ensamt avgörande betydelse för elevens 
betyg. Prov kan aldrig pröva mot samtliga mål oavsett om det är ett examensprov 
eller ett nationellt kursprov. 
 
I de fall huvudmannen anser att korrelationen på kursnivå avviker mer markant, 
analyseras detta tillsammans med rektor och betygssättande lärare. Utifrån behov 
tillsätts sedan förändringar och insatser. 
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KLARA Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Klaragymnasium AB 970 7,7% 53,1% 39,2%  
Engelska 5 63 15,9% 60,3% 23,8% 70,7% 
Engelska 6 313 11,8% 57,2% 31,0% 68,9% 
Matematik 1A 66 1,5% 56,1% 42,4% 59,3% 
Matematik 2B 66 0,0% 47,0% 53,0% 53,3% 
Matematik 3B 47 0,0% 89,4% 10,6% 64,0% 
Matematik 3C 82 2,4% 78,0% 19,5% 76,4% 
Matematik 4 13 0,0% 69,2% 30,8% 72,3% 
Svenska 1 76 6,6% 44,7% 48,7% 58,6% 
Svenska 3 233 7,7% 33,9% 58,4% 53,6% 
Svenska som 
andraspråk 3 11 18,2% 18,2% 63,6% 52,7% 


 
I Engelska 5 och 6 ligger andelen elever som får lika betyg som provresultat lägre än 
rikssnittet. Andelen elever på KLARA Gymnasium som får lika betyg som provresultat är 
lägre än rikssnittet i Matematik 1, Matematik 2 och Matematik 4, men betydligt högre än 
rikssnittet i Matematik 3. I svenska följer korrelationen det övergripande mönstret, dvs. 
att andelen elever på Klara Gymnasium som får lika betyg som provresultatet är lägre 
än rikssnittet. 
 
Inom Klaragymnasium AB pågår ett kontinuerligt arbete för att säkra upp att 
bedömning och betygsättning sker likvärdigt. Till exempel är sambedömning av flera 
kollegor i samma ämne, både inom egna enheter och mellan systerskolorna ett viktigt 
redskap. 
  







	


25	


Hermods Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella 
provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel 
lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Hermods Gymnasium AB 403     


Engelska 6 173 20,8% 54,3% 24,9% 68,9% 
Matematik 3B 31 0,0% 74,2% 25,8% 64,0% 
Matematik 4 35 0,0% 54,3% 45,7% 72,3% 
Svenska 3 141 12,8% 49,6% 37,6% 53,6% 
Svenska som 
andraspråk 3 23 13,0% 52,2% 34,8% 52,7% 


 
I Engelska 6, Matematik 4 och i Svenska 3 är andelen elever på Hermods Gymnasium 
som får lika betyg som de nationella proven lägre, i Matematik 3b högre, och i Svenska 
som andraspråk 3 ungefär samma som riket. 
 


Mikael Elias Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella 
provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel 
lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Mikael Elias Gymnasium AB 1 011 5,4% 57,0% 37,6%  
Engelska 6 399 10,5% 63,9% 25,6% 68,9% 
Matematik 2B 12 0,0% 58,3% 41,7% 53,3% 
Matematik 3B 54 0,0% 53,7% 46,3% 64,0% 
Matematik 4 154 0,0% 63,6% 36,4% 72,3% 
Svenska 3 327 3,7% 45,9% 50,5% 53,6% 
Svenska som andraspråk 3 65 1,5% 56,9% 41,5% 52,7% 


 
I Engelska 6, Matematik 3B, Matematik 4 och Svenska 3 är andelen elever på Mikael 
Elias som får lika betyg som provresultatet lägre än rikssnittet, medan andelen är 
högre än riket i Matematik 2 B och Svenska som andraspråk 3.  
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Upplevd kvalitet 


4.2. Upplevd kvalitet 


Den upplevda kvaliteten handlar om hur eleverna, utifrån sina personliga 
förväntningar och önskemål, upplever sin utbildning – alldeles oavsett om deras 
utbildning ger dem möjlighet att utveckla de kunskaper, värden och förmågor som 
målen tar fasta på, och om deras utbildning genom-förs i linje med kraven i 
författningarna. Den upplevda kvaliteten ger oss alltså signaler som tyder på om vi 
som skola har våra elevers förtroende i det vi gör. 


Under februari månad genomförs den årliga elevenkäten inom hela AcadeMedia i 
samarbete med undersökningsbolaget Markör (numera del av Origo Group) som 
avser att mäta den upplevda kvaliteten. Av resultaten kan vi få indikationer på den 
övergripande nöjdheten och trivseln hos eleverna, hur eleverna upplever sin 
studiemiljö, den undervisning som bedrivs, samt i vilken utsträckning de skulle 
rekommendera skolan till andra. Elevenkäten har en mycket hög svarsfrekvens, vilket 
gör att den är ett bra verktyg för vår uppföljning. 
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4.2.1. Nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel 


Nöjdhet – Klaragymnasium AB 


På samtliga enheter inom KLARA har nöjdhetsgraden med skolan sjunkit hos eleverna 
det senaste året. Inom KLARA Norra, i Stockholm, har den sjunkit med 11%, medan övriga 
enheter har en sänkning med 2-5%. En sannolik anledning till att nöjdhetsgraden på 
KLARA Norra sjunkit så pass kraftigt mellan ett par läsår är att det vid tidpunkten för 
mätningen fanns ett par elevärenden som framför allt drabbade två klasser hårt. 
Detta skapade oro på hela skolan och påverkade upplevelsen. Så småningom kom 
man tillrätta med händelserna, vilket torde visa sig tydligt i nästa mätningsomgång. 
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Rekommendationsgrad – Klaragymnasium AB 


Gällande rekommendationsgraden har den sjunkit på samtliga Klara skolor, med en 
sänkning på mellan 3-6%. Samtliga KLARA skolor har under samma period förbättrat 
sina ansökningssiffror och blir allt mer populära skolor, största förbättringen gällande 
ansökningssiffrorna har KLARA Norra och KLARA Karlstad. Anmärkningsvärt är 
förändringen hos Klara Norra, skolan bedömer att enstaka elevärenden under tiden för 
undersökningen påverkade mycket.  


 


Trivsel – Klaragymnasium AB 


Graden av trivsel på skolan uppvisar också den en sänkning på samtliga KLARA skolor, 
utom den i Karlstad, där man uppvisar en ökning om 2%. För eventuella förklaringar 
och analyser se ovan.  
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Nöjdhet – Hermods Gymnasium 


På Hermods Malmö och Stockholm har andelen elever som är nöjda ökat något, 
medan den minskat med 6% för Hermods i Göteborg. Den sänkning av nöjdhet som 
eleverna på Hermods i Göteborg uppvisar, kopplar huvudmannen helt samman med 
den lokalsituation som under läsåret hade mycket i övrigt att önska. I juni i år flyttade 
skolan till nya, mycket mer adekvata lokaler med bra läge i Göteborg. Detta kommer 
sannolikt att visa sig på resultaten för mätningen i år. På övriga Hermods skolor 
uppvisar man en ökning av nöjdhetsgraden, vilket troligen hänger tätt ihop med att 
skolorna haft fokus på att stärka trivsel och studiero under året.  


 
Rekommendationsgrad – Hermods Gymnasium 


Gällande rekommendationsgraden har den glädjande nog ökat hos eleverna, med 
mellan 3-10%  inom samtliga Hermods Gymnasiums skolor. Anledningen till ökningen 
finns i kopplingen mot att skolorna blivit bättre på att ta hand om den elevgrupp som 
de nu har. I början, när elevgruppen hade annorlunda bakgrund, behov och 
förutsättningar än tidigare, var det en utmaning för skolorna att hitta rätt sätt att 
organisera sig och arbeta på. Med åren har skolorna blivit bättre på att möta upp de 
behov som målgruppen har, i flera avseenden. Vi tror därför att tendensen för denna 
förbättring kommer att fortsätta framöver, och så småningom också kommer 
avspegla sig i resultaten för elevernas måluppfyllelse.  
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Trivsel – Hermods Gymnasium 


Angående graden av trivsel har den också ökat inom samtliga enheter, mellan 5-10%. 
Skolornas ansträngningar att möta upp eleverna där de befinner sig, och att arbeta 
med värdegrundsfrågor och relationer, där eleven uppmuntras att delta och 
engagera sig i olika skolfrågor har givit resultat på graden av trivsel. Man har hittat 
arbetssätt och insatser för att stärka elevernas motivation, närvaro och delaktighet, 
vilket också påverkar graden av trivsel. Detta arbeta behöver man fortsätta med och 
det kommer sannolikt fortsätta ge resultat.  
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Nöjdhet – Mikael Elias Gymnasium 


Andelen nöjda elever uppvisar mycket stora variationer mellan skolorna. På MEG 
Sundsvall är eleverna mycket nöjda, och andelen nöjda elever har ökat från år till år på 
skolan. I Sollentuna har graden av nöjdhet ökat med 5%. På MEG Göteborg och MEG 
Stockholm har nöjdhetsgraden däremot sjunkit med flera procent, med alarmerande 
stor sänkning om nästan 30% för MEG Stockholm. Sänkningen har ett tydligt samband 
med en rad händelser i framförallt skolans samhällsvetenskapsklass men också i 
en av ekonomiklasserna, främst under höstterminen 2017. I dessa båda klasser 
förekom konflikter mellan elever, varför hela skolan arbetade med insatser för att 
hjälpa eleverna att skapa goda relationer och fokusera på studierna. Bland annat 
tog man hjälp av utomstående psykologer, men framför allt gjordes insatser via 
elevhälsans, personalens och ledningens gemensamma arbete. Det tog tid att 
reda ut och lösa upp konflikterna vilket ledde till minskad nöjdhet. 
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Rekommendationsgrad – Mikael Elias Gymnasium 


Gällande rekommendationsgraden för Mikael Elias Gymnasium så ser den väldigt olika 
ut beroende på enhet. För MEG som helhet har den sjunkit med ca 10%. För MEG 
Stockholm hänger även rekommendationsgraden ihop med den ovan beskrivna 
turbulenta höstterminen med konflikter bland elever i olika klasser. Detta är nu 
åtgärdat varför vi kan förvänta oss mycket högre resultat nästkommande läsår.  


 


Trivsel – Mikael Elias Gymnasium 


Angående graden av trivsel så har den minskat för MEG totalt sett, med ca 4%. Inom 
MEG ökar trivseln på vissa skolor, och minskar på andra. T.ex. på MEG Stockholm har 
den sjunkit kraftigt vilket sannolikt är tätt sammankopplat med de konflikter mellan 
elever som fanns på skolan för tidpunkten vid mätningen. 
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4.2.2. Undervisning och studiemiljö 


Undervisning och studiemiljö – Klaragymnasium 


Graden av nöjdhet varierar kraftigt mellan olika enheter, där andelen nöjda elever 
skiljer sig med över 27% mellan den skola där eleverna är mest respektive minst nöjda.  


Då differensen mellan skolorna är mycket stor, behöver vi titta närmare på vad detta 
beror på. Som ett led i detta har vi från huvudmannens sida initierat ett arbete med 
förbättrad undervisningsutvärdering kommande år. Med hjälp av den räknar vi med 
att kunna ge bättre verktyg till skolorna för att utveckla undervisningen i positiv 
riktning. Detta underlag bildar sedan utgångspunkt för vad som kan utvecklas i 
undervisningen, både på individnivå hos läraren, men framför allt på skolnivå.  


 


Gällande andel elever som tycker att de kan få arbetsro i skolan har den sjunkit år från 
år. Både inom Klaragymnasium som helhet och på varje enhet utom i Stockholm 
Norra.  


De sjunkande siffrorna beror motsägelsefullt nog på att skolornas attraktionskraft ökat, 
vilket i sin tur innebär att antalet elever ökat, i vissa fall kraftigt. Att skolorna blivit mer 
populära är självklart roligt, men det ställer också större krav på hur man utformar en 
god lärandemiljö, både fysiskt, pedagogiskt och socialt. Värdegrundsarbete, studiero 
och relationer blir därför ett viktigt fokusområde för skolornas arbete framöver.  
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Undervisning och studiemiljö – Hermods gymnasium 


Graden av nöjdhet med undervisningen varierar kraftigt mellan respektive enhet. En 
skillnad på 26% mellan lägst och högst. Dessa siffror ligger långt ifrån önskade värden, 
även om vi får indikationer från skolorna att det vänder uppåt. Vi tror att utvecklingen 
visar sig i nästkommande mätningar. Från huvudmannens sida har vi initierat ett 
arbete med att förbättra undervisningsutvärderingen, vilket blir ett viktigt verktyg för 
att skolorna att kunna utveckla undervisningen i positiv riktning. Det kommer vara en 
del i vår satsning att höja skolornas kvalité även på ett mer övergripande plan.  


 


Gällande andelen elever som anser att de kan få arbetsro har detta ökat både på 
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satsningar för att öka trivsel, trygghet och studiero. Man ansåg, inte minst från 
huvudmannanivå, att detta arbete var nödvändigt för att kunna förbättra skolornas 
kvalité. För Hermods gymnasium har det varit utmanande att möta en elevgrupp man 
inte hade så stor vana från. Men man har gjort flera insatser för att anpassa 
organisation, arbetssätt, elevhälsans arbete liksom studiemiljö och lokaler.   


 


Undervisning och studiemiljö – Mikael Elias 


Graden av nöjdhet med undervisningen varierat kraftigt mellan respektive enhet inom 
Mikael Elias, skillnaden är över 40% mellan lägst och högst. 


MEG har två skilda typer av skolor. MEG Göteborg och MEG Sundsvall är båda attraktiva 
skolor som lockar elever med mycket höga meritpoäng. MEG Sollentuna och MEG 
Stockholm har däremot många elever från Stockholms förorter och kännetecknande 
för målgruppen är att de ofta har låga förkunskaper, och låg studievana. Detta 
innebär att skolorna inom MEG kan och måste organisera sitt arbete, elevhälsan och 
undervisningen annorlunda. För att lyckas stärka undervisningen på MEG Sollentuna 
och MEG Stockholm har huvudmannen tillsammans med skolorna under flera år 
arbetat med bl.a. Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog som föreläst 
och arbetat för att öka kunskapen om t.ex. tillgänglig undervisning, bedömningsfrågor, 
formativ bedömning och återkoppling för utveckling.  
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Andelen elever som anser att de kan få arbetsro i skolan sjunker inom Mikael Elias 
totalt sett, och på alla enheter utom i Sollentuna, där den har ökat mycket senaste 
året. Trots detta ligger Sollentuna ändå lägst till vad gäller hur eleverna känner att de 
kan få arbetsro. På liknande sätt som för Hermods Gymnasium har MEG Sollentuna 
behövt anpassa organisation, arbetssätt och undervisning efter den nya elevgrupp 
som skolan fått. Det är glädjande att arbetet börjar ge frukt och motsvarande insatser 
har därför initierats även på MEG Stockholm under året.  


 


4.3. Ändamålsenlig kvalitet 


Under läsåret 2017/2018 genomfördes ingen riktad uppföljning av vår verksamhets 
ändamålsenliga kvalitet, varför inga resultat finns att tillgå.  
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4.4. Sammanfattning och slutsats för vidare arbete 


Den samlade bedömningen kring kvalitet är att det finns stora skillnader mellan 
enheter och även mellan de tre huvudmännen. Skillnaderna är störst och mest 
utmanande när det gäller andelen elever som får examensbevis. Huvudmännens 
strävan att ”alla elever ska i mål” kommer att kräva både hårt arbete men också 
tydliga strukturer och verktyg för att följa upp och arbeta mot läroplansmålen.  


En viktig process i denna skolutveckling är inte mins det kollegiala lärandet mellan 
rektorer. Utifrån likheter och skillnader mellan skolorna finns det flera beröringspunkter 
där rektorerna kan byta erfarenheter och ta lärdom av beprövade metoder. Det 
kommer därför bli huvudmännens uppgift att med kontinuitet möjliggöra denna typ 
av erfarenhetsutbyte på ett strukturerat sätt. 


Inför 2018 när samtliga skolor ska verka under KLARA Teoretiska Gymnasium (om än 
som tre huvudmän) blir ökad måluppfyllelse och likvärdig undervisning än viktigare. 
Utifrån 2017/18 års resultat kring funktionell kvalitet är det vår bedömning att det finns 
tre viktiga faktorer som kan bidra till ökad måluppfyllelse. 


1. Ökad elevnärvaro 
2. Ökad kvalité i undervisningen 
3. Ökad förståelse för systematiskt kvalitetsarbete 


Flera rektorer (från alla huvudmän) påpekar att frånvaron hos vissa elevgrupper 
tenderar att öka, om än av delvis olika skäl, vilket också mätningar av elevfrånvaron 
visar. En del kan vara arbetsro och trivsel, men även andra faktorer spelar in. 
Undersökningen av den upplevda kvaliteten under året visar även den på skillnader 
mellan huvudmännen och skolor, men tydligt är att ett fokuserat arbete mot ökad 
trivsel och arbetsro ger resultat (Hermods Gymnasium, ökad arbetsro på samtliga 
enheter).  


Forskning visar att ökad elevnärvaro i skolan även ger ökad måluppfyllelse. Det blir 
därför viktigt att fortsätta stärka det närvarofrämjande arbetet under kommande 
läsår. Det kommer ske genom konferenser kring förebyggande åtgärder. Men också 
genommånadsuppföljning av varje elevs frånvaro och genom att huvudmannen 
säkerställer att skolorna har rutiner för återkoppling av frånvaro till vårdnadshavare.  


I vår analys av elevernas nöjdhet med undervisningen, ser vi att det finns skillnader 
och utmaningar. Det är därför viktigt att inför kommande läsår, stärka arbetet med hur 
undervisningens kvalitet kan utvecklas. Undervisningen är den enskilt störta faktor för 
elevernas resultat. Den är därför av extra betydelse för ökad måluppfyllelse och 
kommer därigenom att utgöra ett viktigt prioriterat områden för huvudmännen att 
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utveckla och följa upp. Framförallt viktigt är arbetet med att skapa likvärdighet utifrån 
läroplansmålen. 


Som tidigare beskrivits har huvudmännen utvecklat en undervisningsutvärdering som 
genomförs två gånger per år. Syftet är att utvärdera att alla pedagoger arbetar mot 
läroplansmålen och därigenom säkerställa likvärdigheten i undervisningen. Med hjälp 
av resultaten från utvärderingen kan vi på både enhetsnivå och huvudmannanivå se 
vilka områden som behöver stärkas och utvecklas. De flesta enheter har sedan 
tidigare arbetat med att öka kvalitén i undervisningen bland annat genom kollegialt 
lärande kring t.ex. ledarskap i klassrummet, adekvat återkoppling till eleverna, samt 
eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom 
undervisningsutvärderingarna får rektor och huvudman en än mer samlad bild av 
organisationens utvecklingsbehov och vilka områden som behöver prioriteras.  


Forskning visar att man med ett systematiskt kvalitetsarbete kommer längre i 
skolutvecklingen. Därför ser vi på huvudmannanivå ett behov av att stötta skolorna i 
hur de kan få igång ett tydligt och systematiskt kvalitetsarbete. Ett led i detta är att 
utöka kunskapen om kvalitetsarbete, genom till exempel det kollegiala lärandet 
mellan rektorerna. Det blir därför viktigt att skapa forum för kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyten 


Genom att titta på skolornas resultat över tid, är det tydligt att de enheter som kommit 
längre också har hittat en tydlig, systematisk metod för att jobba med sina 
kvalitetsfrågor. Ett exempel är Klara Sundsvall, som uppvisar goda resultat inom 
samtliga områden, och som har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete både 
på ledningsnivå och lärarnivå. Skolan beskriver hur de inom ramen för sitt 
kvalitetsarbete tillsammans, i olika forum och sammanhang, tittar närmare på hur de 
kan skapa goda förutsättningar för att stödja elevernas lärande och utveckling 
genom att kontinuerligt bygga upp sin kunskapsbank kring vad som fungerar, och vad 
som inte fungerar. Detta hjälper skolan att synliggöra sina processer och arbetssätt 
och utveckla verksamheten till att bli ännu bättre. Genom att dela detta och andra 
goda exempel kan vi via kollegiala erfarenhetsutbyten utveckla hela vår verksamhet 
på ett positivt sätt. 












Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Marcus Strömberg


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 


För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


Efterfrågat underlag för Ägar‐och ledningsprövning återfinns i bilaga B.ÄLP_Klara AB_Göteborg


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.







Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 


Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.


 







1.      En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019-2024).
2.      En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik,
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och samhälle
samt naturvetenskap, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna
beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och teknikprogrammet med
inriktningen teknikvetenskap
3.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.
4.      Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

 
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se. Svara alltså inte på detta e-postmeddelande.

Vänligen ange ansökans dnr SI 2019:965 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt
med aktuell ansökans diarienummer.
                                                                                    
På Skolinspektionens vägnar
 
Amanda Zabielski
Utredare
 

  
 
 

 
Bilaga
Ansökan från Klaragymnasium AB
 
 
Kopia till
Klaragymnasium AB

  

 
 

Page 85 of 216



Remiss gällande Klaragymnasium AB:s 
ansökan 2 om godkännande som huvudman 

för en nyetablering av en fristående  
gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 

2019:984 )

18

2019VFN169
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-05 2019VFN169  600

Yttrande över ansökan från Klaragymnasium AB (ansökan 2)

Sammanfattning
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering som utökning av 
gymnasieutbildning på fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021 inom 
Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Ansökan från Klaragymnasium AB avser en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
i Göteborgs stad vid Klara teoretiska gymnasium Göteborg 2 med totalt 364 elever inom 
följande program:

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och samhälle 
samt naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och 
medier, information och kommunikation samt samhällskunskap

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (5-6 år) vid start av sökandens planerade 
utbildning. 

Ansökan gäller ett övertag av redan befintlig skola inom GR från en fristående huvudman 
till en annan. Om antalet platser hos den nya huvudmannen är oförändrat kommer detta 
inte påverka det utbud som finns inom GR. Förvaltningens bedömning är att övertaget 
inte kommer att medföra några ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska 
konsekvenser för Härryda kommuns gymnasieskola. Reservation görs dock om antalet 
platser kommer att öka på de program som den fristående gymnasieskolan kommer 
erbjuda jämfört med idag. 

Förvaltningens förslag till yttrande från Härryda kommun bifogas skrivelsen. 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 10 maj 2019.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende Klaragymnasium AB (ansökan 2) från sektorn 
för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet

Bilagor: 
1. Härryda kommuns yttrande över ansökan från Klaragymnasium AB (Dnr 2019:893)
2. Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Klaragymnasium AB om en utökning 
av en befintlig gymnasieskola vid Klara teoretiska gymnasium Göteborg 2 i Göteborgs 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021
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Sektorn för utbildning och kultur
Camilla Alenäs

Datum  Dnr 
2019-04-09  2019VFN169 600
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Yttrande över ansökan 2 från Klaragymnasium AB (dnr 
2019:984)
 
Bakgrund 
Klaragymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2020/2021. Ansökan avser ett övertagande av befintlig gymnasieskola 
Hermods gymnasieskola AB. Enligt ansökan avser den gymnasieskolan att 
omfatta 364 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:  
 Ekonomiprogrammet med inriktning 

o Ekonomi 
o Juridik 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Naturvetenskap och samhälle 
o Naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
o Beteendevetenskap 
o Medier, information och kommunikation  
o Samhällskunskap 

 
Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
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o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 11 759, detta är en ökning med 
397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 69 i relation till föregående läsår och uppgår till 
11 485 elever.   
 
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga 
till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   
  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal  
platser 

Ekonomiprogrammet 83% 103 124
Naturvetenskapligt program 80% 107 133
Samhällsvetenskapligt 
program 70% 87 124
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Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2019-2020  
Program  Söktryck i 

procent 
Antal sökande 

(behöriga 
till 1:a handsval) 

Antal platser 

Ekonomiprogrammet 95% 1873 1976
Naturvetenskapligt 
program 93% 1728 1861

Samhällsvetenskapligt 
program 89% 1920 2166

Totalt antal sökande inom GR 2019/2020, Källa: Indra 2019-04-08 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16 åringar  
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Härryda 513 542 549 563 615 693 
Göteborgsregionen 11 914 12 317 12 498 13 037 13 190 * 

*Statistik ännu ej publicerad. 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
Ansökan gäller ett övertag av redan befintlig gymnasieskola inom GR från 
en fristående huvudman till en annan. Övertaget innebär att Hermods 
gymnasieskola övergår till att bli Klara teoretiska gymnasium Göteborg 2. 
Om antalet platser hos den nya huvudmannen är oförändrat kommer detta 
inte påverka det utbud som finns inom GR. 
 
Härryda kommuns bedömning  
Förvaltningens bedömning är att övertaget inte kommer att medföra några 
ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för Härryda 
kommuns gymnasieskola. Reservation görs dock om antalet platser kommer 
att öka på de program som den fristående gymnasieskolan kommer erbjuda 
jämfört med idag. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

kommunen
Utbildning
VB: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:984 Ansökan från Klaragymnasium AB
den 1 mars 2019 11:26:33

Från: Amanda Zabielski <amanda.zabielski@skolinspektionen.se>
Skickat: den 1 mars 2019 10:36
Till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@ale.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunen; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se; 
lerums.kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se; stad@molndal.se;
partille.kommun@partille.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommun@ockero.se
Kopia: Anna Andersson
Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:984 Ansökan från Klaragymnasium AB

Remiss från Skolinspektionen
Klaragymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 
2 i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 
2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 
gymnasieskolan.
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör 
det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka 
fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal 
med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren
(år 2019-2024).
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående


gymnasieskola
 


 


Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.


Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2020


Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Klaragymnasium AB


Organisationsnummer/personnummer
556630‐3938


Organisationsform
Aktiebolag


Skolenhetens namn
Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 2


 
 


 


1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden


Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Klaragymnasium AB


Organisationsform Aktiebolag


Organisationsnummer/personnummer 556630‐3938


Utdelningsadress Box 213


Postnummer 10124


Ort Stockholm


 
 


1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 


Lägg till bilaga


1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
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föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.


 


1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 


Kontaktperson Pernilla Hallqvist


E‐postadress pernilla.hallqvist@academedia.se


Telefon arbetet


Mobil 072‐239 55 71


Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitets‐ och utvecklingsansvarig


Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 


 


1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar


 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.


 
 


 


2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 


2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser


Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Ekonomi


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 22 22 14 58


Läsår 2 22 22 22 66


Läsår 3 22 22 22 66


Fullt utbyggd
verksamhet


22 22 22 66


Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 


Inriktning Juridik


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12 17 41


Läsår 2 12 12 12 36


Läsår 3 12 12 12 36


Fullt utbyggd
verksamhet


12 12 12 36


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 46 15 9 70


Läsår 2 35 46 15 96


Läsår 3 35 35 46 116







Fullt utbyggd
verksamhet


35 35 46 116


Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet


Inriktning Naturvetenskap och samhälle


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 22 7 0 29


Läsår 2 20 22 7 49


Läsår 3 20 20 22 62


Fullt utbyggd
verksamhet


20 20 22 62


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Beteendevetenskap             


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 23 47 21 91


Läsår 2 23 23 47 93


Läsår 3 23 23 23 69


Fullt utbyggd
verksamhet


23 23 23 69


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Medier, information och kommunikation


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 5 11 9 25


Läsår 2 5 5 11 21


Läsår 3 5 5 5 15


Fullt utbyggd
verksamhet


5 5 5 15


Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                


Inriktning Samhällsvetenskap


  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 0 0 0 0


Läsår 2 0 0 0 0


Läsår 3 0 0 0 0


Fullt utbyggd
verksamhet


0 0 0 0


Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet


117 117 130 364


 


   
 


2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2022


 


   
 


2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.







 


Då Klaragymnasium AB med denna ansökan om nyetablering önskar driva vidare Hermods Gymnasium 
AB:sw utbildningar på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 2, utgör skolornas befintliga elever tillsammans 
med historiken över antalet antagna till respektive program underlag för elevprognos (se bilaga 
B2.3_Elevantal_Klara_Göteborg 2)


Lägg till bilaga


 
 


 


3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget


Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.


Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för lokaler på likvärdiga orter inom AcadeMediakoncernen. Även inom detta område drar vi 
nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av 
att vara en stor kund och hyrestagare. I varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga 
avseenden görs i relation till skolans lokala förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt 
mellan skolor och mellan läsår. Genom att löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med 
leverantörer har vi däremot en mycket god kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika 
delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl 
etablering av nya utbildningar som befintliga skolor.


 
 


3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.


Bifogar årsredovisning [Bilaga B3.2]


Lägg till bilaga


 


3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 


Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2019, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.


De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.7‐3.8. 


 


3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott







samt finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.


Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.


Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.


Det underskott som redovisats i likviditetsbudgeten täcks genom ägartillskott från koncern (kommittenten 
Academedia Support AB, 556568‐8479). Detta styrks genom de intyg angående ägartillskott vid nyetablering 
som bifogats med ansökan [Bilaga B3.4]. Även registreringsbevis [Bilaga B3.4.1] och årsredovisning [Bilaga 
B3.4.2] för kommittenten finns bifogade.


Lägg till bilaga


 


3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 


Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.


Lägg till bilaga


 


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.


Då ansökan avser övertagande av en redan befintlig enhet finns inga explicita kostnader eller investeringar 
förenade med etablering. Finansiering av skolan sker i dagsläget genom kommunala bidrag (grundbelopp) 
från resp. elevs hemkommun.


 


3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1


Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 







 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort


Likviditetsbudget läsår 1    


Inbetalningar Innan
skolstart


Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1


    Kommunalt bidrag
gymnasieskola


0


Lån Lån 0


Aktieägartillskott/
ägartillskott


Aktieägartillskott/
ägartillskott


0


Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0


Annan finansiering Annan finansiering 0


Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0


Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0


         


Utbetalningar ‐ innan
skolstart


  Utbetalningar ‐ läsår 1    


Utbildning och personal   Utbildning och personal    


    Skolledning     Skolledning 0


    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 0


        Övrig personal 0


    Administration     Administration 0


    Rekrytering     Rekrytering 0


          Fortbildning 0


Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    


    Lokalhyra     Lokalhyra 0


    Speciallokaler     Speciallokaler 0


    Möbler     Möbler 0


    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 0


    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0


Läromedel   Läromedel    


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)


0


    Datorer     Datorer 0


Övrigt   Övrigt    


    Info och annonsering     Info och annonsering 0


        Elevhälsa 0


        Skolmåltider 0


    Försäkringar     Försäkringar 0


          Studie‐ och
    yrkesvägledning


0


        APL‐handledning 0


    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0


Finansiella poster   Finansiella poster    


    Räntor     Räntor 0


    Amorteringar     Amorteringar 0


Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0


Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 
 


 


3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      


Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag gymnasieskola


Övriga intäkter


Summa intäkter 0 0 0


       


Kostnader      


Personal      


    Skolledning


    Lärare gymnasieskola







    Övrig personal


    Administration


    Rekrytering


    Fortbildning


Lokaler/Utrustning      


    Lokalkostnad


    Kostnader för speciallokaler


    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier


Läromedel      


    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)


Övrigt      


    Info och annonsering


    Elevhälsa


    Skolmåltider


    Försäkringar


    Studie‐ och yrkesvägledning


    APL‐handledning


    Övriga kostnader


Finansiella poster      


    Räntor


Avskrivningar      


    Möbler


    Datorer


    Telefon, kopiator mm


Summa kostnader 0 0 0


Vinst/förlust 0 0 0
 
 
 
 


 


3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.


 
 


 


4. Lokaler
 
 


4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med


utbildningen ska kunna uppfyllas.


Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.


Skolan har från hösten 2018 helt nya och nyrenoverade lokaler i centrala Göteborg. Lokalerna är 
anpassade till modern undervisning. I skolan finns stora klassrum med AV‐Utrustning (Projektorer och 
högtalare). I skolan finns också grupprum för såväl egenstudier som för mindre kursgrupper, eller 
grupparbeten. I grupprum finns också möjlighet för tyst enskilt arbete. Skolan har flera typer av 
uppehållsytor för elever. Centralt placerat i skolan finns matsal. I skolan finns också laborationssal för 
naturvetenskapliga ämnen. All personal har egna arbetsplatser, strategiskt placerade på alla plan för att 
skapa en lugn och trygg stämning med vuxennärvaro. 


 


4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska







hyras externt. 


Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten


Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.


Idrott och hälsa
Skolan har avtal med Friskis och Svettis 300 m från skolan. Där finns tillgång till stora lokaler anpassade för 
idrott och hälsa.  Utöver det använder skolan kommunens faciliteter såsom simhallar etc.


Naturvetenskapliga ämnen
Laborationssal för kemi, biologi och fysik finns på skolan. Lab‐salen är utrustad med dragskåp, vatten etc. för 
att klara all typ av undervisning.


Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram


 


4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.


Biblioteket används i den pedagogiska verksamheten.
• Som en resursbank av tryckta och digitala medier till elevernas och lärarnas
förfogande.
• För att stimulera elevernas läsning i allmänhet, men även med anpassad
referenslitteratur för de utbildningar skolan bedriver.


Eftersom skolbiblioteket skall genomsyra hela skolans verksamhet är det tillgängligt
under  skoldagen samt organiserat för att möta våra elevers olika behov
och förutsättningar.


Biblioteket syftar till att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt
bidra till deras språkinlärning. Eleverna har tillgång till skönlitteratur, tidskrifter samt
facklitteratur knutna till ämnesplanerna. Vi har elever från andra länder och kulturer
och tillgodoser deras eventuella behov av litteratur av mer lättläst karaktär. Vid behov
och önskemål köps ytterligare litteratur skriven på olika elevens modersmål in.
Biblioteket är utrustat med datorer med tillgång till bl.a. NE.se. Skolbiblioteket
innehåller litteratur som är knuten till skolans läroplan och kursplaner.


 
 


5. Skolenhetens ledning och personal
 
  


5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som


genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 


5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 


 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.


 


5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 


Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal


personer
Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


Antal
personer


Antal
heltids‐
tjänster


24 16.5 25 18.1 23 17.8 23 18.8
 
Antal elever per lärare, läsår 1 19
Antal elever per lärare, läsår 2 19
Antal elever per lärare, läsår 3 20







Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 19


Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor ansvarar för att planera och vid behov genomföra justeringar i personalens organisation samt tillse 
att möjlighet till samverkan finns. Lärarna indelas i arbetslag i de fall personalantalet är sådant att det är 
möjligt, vanligen kopplat till skolans programutbud.


 
 


5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.


Med övrig personal avses IT, kök & vaktmästartjänster


 
 


 


6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 


6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.


Elevhälsan (EHT) består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, kurator samt skolpsykolog.
Huvudmannen har gett direktiv om möten och innehåll samt gett förslag på hur EHT kan inkluderas än mer 
för att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att på bästa sätt kunna främja alla 
elevers lärande.
EHT tillsammans med rektor har regelbundna möten där de går igenom aktuella och pågående elevärenden 
och på dessa möten finnas även stående punkter på dagordningen som rör EHT:s förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Det är också ett krav att hela EHT d.v.s. även skolläkare och skolpsykolog träffas 
minst en gång per termin för att få in samtliga perspektiv för att främja lärandet så att dessa 
specialistkompetenser inte enbart nyttjas vid specifika elevärenden.
För att EHT skall kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande förutsätts att det finns en systematik i 
arbetet. EHT har förutom sina regelbundna möten även proaktiva elevuppföljningar i form av EWS‐möten. 
Early Warning System (EWS) är ett digitaliserat system i vilket lärarna fyller i bedömningar kring varje elev i 
varje kurs. Bedömningen görs utifrån att tillgänglig kunskap och det stöd varje elev har vid det aktuella syftet 
och bedömningen avser om eleven kommer få minst E eller inte vid kursens slut. 
Varje skolas resultat delges huvudmannen två gånger per läsår så att även huvudmannen kan resursfördela 
och stötta skolorna vid behov. EWS ger indikation både på elevnivå och på lärarnivå om hur det går och på 
skolan har man uppföljningsmöten. EHT är med på dessa möten tillsammans med all undervisande personal 
för att kunna stötta pedagogerna kring extra anpassningar, utformning av lärmiljöer mm. EHT är delaktiga i 
skolans systematiska kvalitetsarbete genom att EHT använder ett diagnosverktyg för självskattning av 
skolans EHT‐arbete. Detta ligger bl.a. till grund för skolans kvalitetsrapport och skolans lokala arbetsplan. 
EHT skriver även en årlig elevhälsoplan. 
Vidare genomför huvudmannen centralt elevutvärderingar vilket är en del av de kartläggningar som en skola 
gör för att kartlägga utvecklingsområden, även inom området elevhälsa


 


6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.


Studie‐ och yrkesvägledaren (SYV) pratar med alla elever i årskurs 1 om vad som krävs att få en 
gymnasieexamen, vilka kurser som är direkt behörighetsgivande m.m. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till 
sitt individuella val i åk 2 och SYV brukar tillsammans med undervisande lärare gå igenom kursernas innehåll 
och eventuella framtida konsekvenser av olika val. 
SYV går igenom de individuella valen i åk 2 inför valet till individuella val i åk 3.
I åk 3 är det främst fokus på eftergymnasiala utbildningar och arbetsliv men detta begränsas inte enbart till 
åk 3 utan arbete pågår med detta även under åk 1 och åk 2 dock oftast i mindre omfattning än i åk3.
SYV är den som planerar studiebesök, arbetsmarknadsdagar samt bjuder in olika föreläsare med koppling till 
SYV:s område. Vidare så skall SYV ge både individuell som gruppvis vägledning. SYV är den som 
kvalitetssäkrar både skolans övergripande studieplaner och elevernas individuella studieplaner och SYV har 
även i uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal.


 
 


 


7. Elevens utveckling mot målen
 
 







7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.


Om det framkommer att en elev vid skolan riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, har 
skolan rutiner för att utreda elevens behov av särskilt stöd. Från det att en lärare anpassat undervisningen 
efter elevens kända förutsättningar, intressen och erfarenheter, kan rutinerna i stort beskrivas bestå av sex 
steg:
Steg 1 Om det befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska detta 
anmälas till rektor, som tar med sig anmälan till skolans veckovisa uppföljningskonferens. All personal berörs 
av anmälningsskyldigheten.
Steg 2 innebär att studiesituationen för de elever som anmälts till rektor utreds av skolans stödsamordnare 
med specialpedagogisk kompetens i samråd med elevhälsan. Utredningen ska göras skyndsamt och eleven 
och elevens vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att bidra med information.
Steg 3 innebär att rektor, utifrån vad som framkommer i utredningen, fattar beslut om huruvida 
åtgärdsprogram ska upprättas. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektorn 
beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Om utredningen visar att eleven inte är i behov av 
särskilt stöd fattar rektorn beslut om att åtgärdsprogram inte ska upprättas. Elev och vårdnadshavare 
informeras i samband med beslutet att och hur de kan överklaga beslutet.
Steg 4 tar vid då rektor beslutat om att åtgärdsprogram ska upprättas. Det utarbetas så att det tydligt 
framgår vilka behov som utredningen klarlagt att eleven har, hur skolan ska tillgodose dessa samt hur och 
när åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att vid behov revidera eller avsluta åtgärdsprogrammet. 
Eleven och elevens vårdnadshavare kommer då att ges ytterligare möjlighet att medverka.
Steg 5 innebär att åtgärdsprogrammet beslutas. Även i samband med detta beslut informeras elev och 
vårdnadshavare om att de kan överklaga åtgärdsprogrammet.
Steg 6 innebär slutligen att åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. Då informeras berörd 
personal om åtgärdsprogrammet så att berörd personal kan genomföra åtgärderna som beslutats i 
åtgärdsprogrammet. Då stödinsatserna i huvudsak ska ske inom ramen för undervisningen ansvarar 
undervisande lärare för genomförandet av åtgärderna. Rektorn ansvarar för att programmet följs upp, 
utvärderas och vid behov revideras av personal med specialpedagogisk kompetens.
De åtgärder som preciseras i åtgärdsprogrammet utgår i första hand från ett inkluderande arbetssätt där 
undervisningens upplägg, metoder och innehåll anpassas efter elevens behov.
Rektor ansvarar för att all originaldokumentation förvaras tryggt och säkert.


 
 


8. Kvalitet och inflytande
 


8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.


Det systematiska kvalitetsarbetet på Klaragymnasium AB omfattar elevernas måluppfyllelse (kunskapsmål 
och läroplansmål), process‐ och strukturkvalitet, upplevd kvalitet samt i vilken mån utbildningarna på sikt 
leder fram till förväntade effekter för eleverna (t.ex. anställning och vidare studier). 
Huvudmannens supportstab inkluderar bland annat en kvalitets‐ och utvecklingsansvarig samt två 
skoljurister vilka tillsammans arbetar med att informera och utbilda, följa upp, utvärdera och ge råd kring 
frågor som rör Skollag, läroplan, andra författningar och regelverk samt forskning och beprövad erfarenhet.
Uppföljning av krav, mål och riktlinjer för verksamheten följs upp på flera olika sätt. Ett antal 
enkätundersökningar genomförs varje år, bland annat en elevenkät kring elevernas generella trivsel, trygghet 
och studieron på skolan. Huvudmannen genomför regelbundet samt vid behov interna granskningar på 
skolorna enligt samma modell som Skolinspektionen för att utvärdera hur väl skolans processer 
(elevhälsoarbetet, det systematiska kvalitetsarbetet mm.) lever upp till författningarnas krav och vid behov 
genomföra utvecklingsinsatser.
Proaktiva uppföljningar av elevernas kunskapsutveckling sker i form av betygsprognoser samt löpande EWS‐
avstämningar (early warning system). I slutet av läsåret följs elevernas definitiva betygs‐ och examensresultat 
samt nationella provresultat upp och utvärderas i syfte att ständigt förbättra skolans arbete för 
måluppfyllelse och likvärdighet. Resultaten sammanställs och analyseras på huvudmanna‐, skol‐, program‐, 
ämnes‐, klass‐, lärar‐ och kursnivå. 
Rektor ansvarar för att den egna enhetens resultat utifrån ovanstående uppföljningar analyseras i 
samverkan med skolans personal, samt att hålla elever och vårdnadshavare informerade i frågor som rör 
elevernas utbildning och ge eleverna möjlighet att medverka i utvecklingen av skolans verksamhet. Rektor 
beslutar också, i samråd med huvudmannen, om nödvändiga utvecklingsinsatser och genomför dessa med 
stöd av huvudmannen. Skolans systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i en årlig kvalitetsrapport. 
Beslutade utvecklingsåtgärder dokumentera och följs löpande upp i skolans arbetsplan, till exempel inom 
ramen för skolans pedagogiska samverkanstid. 
Huvudmannen bedriver ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet utgår från ovanstående 
uppföljningar och inriktas både mot skolornas förmåga att följa författningarnas krav och de för 
huvudmannen särskilt angivna ansvarsområdena. 







Resultat och analyser av verksamhetens samlade utvecklingsbehov dokumenteras årligen i en 
kvalitetsrapport (Bilaga B8.1_Kvalitetsrapport_Klaragymnasium AB_1718_Klara Göteborg 2). 
Huvudmannens beslutade utvecklingsinsatser dokumenteras och följs upp i den årliga verksamhetsplanen.


 


8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.


Huvudmannens skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen bifogas som bilaga i denna ansökan (bilaga 
B8.2_Klagomålsrutiner_Klaragymnasium AB_Klara Göteborg 2). Rutiner för framförande av klagomål mot 
utbildningen tillgängliggörs för elever, vårdnadshavare och andra genom Klaragymnasiums hemsida samt 
genom vår lärplattform. Elever och vårdnadshavare informeras också om rutinerna i samband med 
läsårsstart och vid föräldramöten. 
Av rutinerna framgår att den klagande kan vända sig till vem som helst i personalen för att framföra ett 
klagomål till skolans rektor, men att den klagande också alltid kan välja att framföra klagomål direkt till 
huvudmannen. Ett ärende som inkommer till huvudmannen bekräftas inom ett dygn och huvudmannen 
inleder därefter inom ett dygn en utredning. Efter genomförd utredning fattar huvudmannen ett beslut, vilket 
kommuniceras till den klagande. I informationen inkluderas anvisningar om hur den klagande vid behov kan 
gå vidare med ärendet.
Samtliga klagomål och utredningar arkiveras och huvudmannen och rektor genomför regelbundna 
avstämningar angående inkomna klagomål. Anmälningar som inkommer till huvudmannen via 
Skolinspektionen hanteras enligt samma rutiner. 


 


8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.


Elevernas inflytande över utbildningen är en central utgångspunkt för skolans verksamhet. Den omfattar 
möjligheten för varje elev att påverka utbildningen både i sin helhet och i dess delar. En given utgångspunkt i 
allt arbete med elevinflytande är att bidra till positiva erfarenheter hos eleven av personligt ansvarstagande 
för både sin egen utbildning och studiesituation och för studiemiljön i stort. 
För att varje elev ska kunna påverka utbildningen och undervisningen ges alla elever information om skolan 
och utbildningen samt elevernas rättigheter och ansvar, både när de börjar på skolan och löpande under 
utbildningens gång. 
I varje kurs som eleverna påbörjar förklarar läraren kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav och ger 
exempel på olika arbetsformer. Inom ramen för varje kurs planerar läraren tillsammans med eleverna 
undervisningens innehåll och upplägg. Under kursens gång utvärderar lärare och elever tillsammans 
undervisningen i bl. a. undervisningsutvärderingar en gång per termin och justerar arbetsformerna efter 
behov.
Ordningsregler som är specifika för undervisningen i särskilda kurser kommer också att tas fram i samråd med 
de elever som berörs. (Ordningsregler för skolan behandlas i övrigt via forum för samråd, se nedan)
Varje elev ges även inflytande över sin utbildning i samband med terminsvisa utvecklingssamtal och genom 
informations‐ och vägledningssamtal med studievägledare.
Eleverna på Klaragymnasium AB har olika forum för samråd där de har inflytande över utbildningen, 
exempelvis:
Elevråd
På skolan skall det finnas ett elevråd som träffas regelbundet. Elevrådet organiserar sig med stöd av skolans 
personal och arbetar så som det, i enlighet med demokratiska arbetsformer, lämpar sig bäst – i utskott, 
kommittéer, arbetsgrupper m.m. Elevrådsordförande, sekreterare och ledamöter väljs och dessa arbetar i linje 
med det uppdrag som respektive roll innebär. 
Klassråd
Varje klass utser elevrådsrepresentanter som med stöd av klassens mentor ansvarar för att regelbundet hålla 
klassråd med sin klass. Klassrådet syftar till att lyfta frågor som rör utbildningen och arbetsmiljön, såväl den 
psykosociala som den fysiska. 


 
 


9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 


9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 


Värdegrundsarbetet är centralt inom Klaragymnasium AB. Skolan arbetar med likabehandlings‐ och 
värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen i såväl undervisning som former för 
samverkan och schemabrytande aktiviteter i utbildningen.
Stort fokus läggs på det främjande och förebyggande arbetet som en del av att skapa en trygg skolkultur, 
vilket skolans elevhälsa är en naturlig del av. Rektor och personal är aktiva i att skapa goda förutsättningar 







för samtliga elever att utvecklas mot målen. Spridning av arbetsformer, förhållningssätt och tillämpningar 
görs lokalt på skolan men också inom ramen för kompetensutvecklingsdagar. 
De anmälningar om kränkande behandling som inkommer från skolorna under året är också en del av 
kartläggningen av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering. Kartläggningen på huvudmanna‐ och skolnivå ligger till grund för upprättandet av skolans 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen bedömer då också vilka övergripande 
insatser som behöver göras på huvudmannanivå för att säkerställa att samtliga skolor arbetar målinriktat för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling. 


 


9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling


Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.


Klaragymnasium AB:s rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling bifogas 
denna ansökan (bilaga B9.2_Rutiner KB_Klaragymnasium AB_Klara Göteborg 2). En lärare eller annan 
personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser 
sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. Huvudmannens jurist utreder då skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidtas därefter de åtgärder som kan krävas för att förhindra 
förekomsten av kränkande behandling i framtiden.


 


9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.


Arbetet med värdegrundsfrågor skall genomsyra den dagliga verksamheten och inte endast vara något som 
hanteras på särskilda temadagar. För att öka elevernas förmåga till inlevelse och förståelse är det angeläget 
att undervisningen bygger på elevernas intresse och att aktuella händelser vävs in i undervisningen.
För förståelsen av demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas måste detta avspegla sig i undervisande 
lärares didaktik och att lärarna arbetar aktivt med demokratiska arbetsformer genom bl.a. elevernas 
påverkan på undervisningens upplägg, innehåll och examinationsformer. Skolan skall främja eleverna egna 
ansvar och för att kunna ta ansvar tydliggör undervisande lärare mål (examensmål, kursmål och 
läroplansmål), innehåll och former. Examensmålen förutsätter samverkan och samarbete mellan olika lärare 
och ämnen/kurser. Skolan anordnar även en introduktionsvecka där värdegrundsfrågor diskuteras och 
eleverna lär sig studieteknik och gymnasiets krav och förväntningar. 
Ett annat läroplansmål är att eleverna aktivt skall delta i samhällslivet vilket sker genom 
arbetsmarknadsdagar, föreläsare och studiebesök. Rektor säkerställer att lärarna planerar sin undervisning 
efter läroplansmålen genom att lyfta detta i de individuella pedagogiska samtalen som rektor genomför i 
början av varje läsår.


 
 


 


10. Gymnasieskola
 
 


10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.


Undervisningens organisation:
Rektor ansvarar för att utbildningen bedrivs som heltidsstudier och att eleverna får de undervisningstimmar 
de enligt 16 kap 18 § är garanterade. Lärarnas undervisning utgår från rådande styrdokument och 
organiseras utifrån att alla elever ska nå målen för utbildningen.


Undervisningen utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat genom det 







systematiska kvalitetsarbetet i samband med analys av måluppfyllelse, val av lämpliga metoder och 
uppföljning.


För att säkerställa en undervisning som utvecklar och stärker eleverna socialt, professionellt och individuellt 
utgår vid rekrytering av lärare att det finns ett tydligt engagemang för kunskapsutveckling och lärande 
kopplat till forskning om framgångsrik pedagogik, samt en uppfattning om att undervisningen behöver 
innehålla en variation av arbetssätt för att varje elev ska
utveckla de kunskaper, färdigheter och värden som målen för utbildningen tar fasta på och utöver detta 
utvecklas så långt som möjligt.


Undervisningens arbetsformer:
Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de kunskaper, 
färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. Undervisningens arbetsformer 
planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 


En viktig utgångspunkt i all undervisning blir att den, oavsett ämne, i sina arbetsformer
kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 


Varje lärare använder i sin undervisning arbetsformer som tar hänsyn elevernas individuella förutsättningar, 
erfarenheter, drivkrafter och intressen så att de utvecklas så långt som möjligt. En given utgångspunkt är att 
vid både planeringen och genomförandet av undervisningen uppväga skillnader i elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen i sin helhet och undervisningen i synnerhet, oavsett ämne, 
syftar också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och 
ansvarskännande individ och medborgare.


Oavsett vilket program en elev läser läggs under första året grunden för utbildningen. 
Gymnasiegemensamma ämnen kommer att varvas med breda och grundläggande programgemensamma 
kurser i den utbildning som eleverna läser. Eleverna får en bred orientering inom ramen för utbildningens 
område. Andra året tar fasta på fördjupning. Studiebesök och kontakt med arbets‐ och samhällslivet kopplat 
till respektive program kommer att vara viktiga inslag.


Tredje året bygger på att låta eleverna pröva sina kunskaper och förmågor och därigenom utveckla och 
fördjupa desamma. Gymnasiearbetet blir ett viktigt inslag under hela tredje året. Kontakterna med bransch, 
högskolor och universitet med betydelse för utbildningens område intensifieras även
under detta år. Undervisningen kommer i övrigt att utgå från och riktas mot det program och den inriktning 
som den är del av.  Samband och helhet blir dock bärande värden i alla program, liksom samverkan och 
delaktighet. 


Undervisningen planeras av eleverna och undervisande lärare tillsammans och genomförs genom traditionell 
klassrumsundervisning, workshops, seminarier, arbete i projektform, studiebesök, temadagar, temaveckor, 
exkursioner m.m. beroende på ämnets och programmets karaktär och elevernas behov.


Centralt i undervisningens arbetsformer blir att eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ på riktiga grunder. Eleverna kommer i linje med 
ovan särskilt att öva sig i att se normerande mönster och uttryck och anlägga ett etiskt perspektiv som 
konsumenter såväl som producenter av kunskap och information.


Diskussion och dialog om lärande och kunskapsbegrepp sker löpande mellan såväl elever och lärare och 
inom arbetslaget som med omvärld och externa kontakter – vad som, inom ramarna för de program som 
skolan bedriver, är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap kommer att vara naturliga utgångspunkter i dessa 
diskussioner.


 


10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje


termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 


10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 


 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.


 


10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.


 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.







 
 


11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning


 


11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.


Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.


 


11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor


Infoga program


 
 


11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.


 


11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan


mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 


11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.


 


11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.


 


11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.


Lägg till bilaga


 
 


12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar


Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.


Genom denna ansökan om nyetablering önskar Klaragymnasium AB driva vidare Hermods Gymnasium AB:s 
utbildningar på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 2. I den mån Klaragymnasium AB beviljas tillstånd för 
de utbildningar som idag innehas av Hermods Gymnasium AB, samt efter godkännande beslutar sig för att 
genomföra ägarbytet, har Hermods Gymnasium AB inte för avsikt att fortsätta bedriva utbildning på orten, 
varpå tillstånden kan återkallas. Tillstånden för den befintliga huvudmannen ska således inte återkallas före 







det att ovanstående ägarbyte genomförts.


 
 


12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.


Se bilagor B3.4.1, B3.4.2, B3.7‐3.8, B8.1, B8.2, B9.2, Ägar‐ och ledningsprövning samt signerat försättsblad
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Program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Totalt


EK 32 32 64


EKEKO 2 14 16


EKJUR 1 17 18


NA 28 28


NANAT 24 11 35


SA 62 48 110


SABET 1 5 20 26


SAMED 9 9


SASAM 0


TOTALT 124 111 71 306


Klara Göteborg2
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Rutin för intern hantering av klagomål mot utbildningen  
 
Skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8 § § stadgar att huvudmannen dels ska ha skriftliga rutiner för att ta emot 
klagomål (8 §) och dels att huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder om det vid klagomål 
framkommer att det finns brister i verksamheten (7 §). I lagtexten uttrycks det på följande sätt.  
 
4 kap. 7 §: Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, 
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
4 kap. 8 §: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om 
rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 


 
Av lagtexten framgår även att det inte finns några formkrav på hur ett klagomål kan framföras. Det enda 
kravet på skriftlighet är det som läggs på huvudmannen att ha skriftliga rutiner för att hantera eventuella 
klagomål. För att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen är det viktigt att 
klagomål som framförs till någon av skolans personal kommer till huvudmannens kännedom.  
Klagomål mot utbildningen ska därför hanteras enligt denna rutin.  
 


 En elev eller vårdnadshavare som har ett klagomål ska kunna lämna det till vem som helst i personalen 
som eleven känner förtroende för eller till huvudmannen. Den i personalen som mottar ett muntligt 
klagomål ska fråga eleven eller vårdnadshavaren om denne vill uppge namn eller vara anonym samt 
erbjuda eleven att själv lämna ett skriftligt klagomål, i första hand till rektor. Den som lämnar ett klagomål 
ska också informeras om att samtliga klagomål utreds.  


 


 Om ett klagomål lämnas till någon av skolans personal som inte är rektor ska klagomålet omgående 
överlämnas till rektor. Har klagomålet lämnats muntligen ska den som mottagit klagomålet nedteckna 
klagomålet och lämna skrivelsen till rektor.  


 


 Ett meddelande ska lämnas till klagande som valt att lämna kontaktuppgifter om att rektor, eller 
huvudmannen, mottagit klagomålet.  


 


 Den elev eller vårdnadshavare som valt att lämna namn och kontaktuppgifter ska få information om att 
utredning görs samt att utredningen ska göras skyndsamt.  


 


 Klagomål som ska överlämnas till huvudmannen skickas via e-post till 
klagomal@hermodsgymnasium.se 


 


 Om huvudmannen gör utredningen ska rektor såväl som den klagande informeras om resultatet och de 
åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningen resultat.  


 
 Samtliga klagomål och utredningar ska arkiveras. Huvudmannen och rektor ska ha regelbunden 


avstämning angående klagomål.  
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Alla elever har rätt till en skolgång utan diskriminering eller annan kränkande 


behandling. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot 


kränkningar i verksamheten. Huvudmannen ska därför ha system för hur en anmälan 


om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska 


göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del.  


Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om 


att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om 


att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 


att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 


förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra förekomsten av 


kränkande behandling i framtiden.  


6 kap. 10 § skollagen 


En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 


anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 


anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om 


att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 


verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 


skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 


vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 


 Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller 


en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 


diskrimineringslagen (2008:567). 


 För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 


skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 


huvudmannen utser. 


Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen har en utbildningssamordnare som får 


kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i verksamheten eller söker sig 


till den anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier 


skyldighet att utreda omständigheterna kring det som uppgivits och att vidta de 


åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  


2 kap. 7 § diskrimineringslagen 


Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 


studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 


med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 


utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 


och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier 


i framtiden. 


Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkningar som kan utgöras av 


diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling 


därför behandlas enligt den här rutinen.  


• Om en elev/vårdnadshavare kontaktar någon av skolans personal med 


information om att eleven upplever sig utsatt för kränkningar av något slag ska 
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den av personalen som tar emot informationen av eleven/vårdnadshavaren 


anmäla det vidare till rektorn. 


• På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev 


utsätts för kränkningar anmäla det till rektorn.  


• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den elev som upplever sig utsatt 


för kränkande behandling. Det som eleven uppger ska dokumenteras.  


• Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den eller de som utpekas som de 


som utför de kränkande handlingarna.  


• Rektorn ska därefter anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt 


för kränkningar. Dokumentation om händelsen ska skickas till huvudmannen 


på adressen anmalan@hermodsgymnasium.se 


• Rektorn bör även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte är myndig.  


• Huvudmannen ska skyndsamt utreda situationen. Huvudmannen identifierar 


om kränkande behandling har förekommit och vilken typ av kränkningar som 


förekommit och ställer eventuella kontrollfrågor utifrån tillämplig lags 


bestämmelser. Huvudmannen söker särskilt efter konkreta exempel på 


handlingar, ageranden eller beteenden och gör en analys och bedömning 


utifrån detta. Huvudmannen ska under utredningen av anmälda kränkningar 


samarbeta med rektorn samt annan personal vid skolan som kan ha 


kännedom om situationen.  


• När huvudmannens utredning är klar ska den elev som utsatts för kränkande 


behandling erbjudas det stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska 


uppleva trygghet och studiero i skolan.  


• När huvudmannens utredning är klar ska samtal hållas med den eller de som 


utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt 


klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och 


ageranden som kan uppfattas som kränkande. Det kan också vara aktuellt att 


vidta disciplinära åtgärder. 


• Om de kränkningar som förekommit kan antas utgöra brottslig handling ska 


den elev som utsatts för dem uppmuntras och ges stöd för att själv 


polisanmäla händelserna.  


• Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas 


upp.  


 


 








Klara Göteborg Inriktning Belopp


Kommunalt bidrag/elev 2019 EKEKO 60 218


Kommunalt bidrag/elev 2019 EKJUR 60 218


Kommunalt bidrag/elev 2019 NANAT 63 144


Kommunalt bidrag/elev 2019 NASAM 63 144


Kommunalt bidrag/elev 2019 SABET 61 282


Kommunalt bidrag/elev 2019 SAMED 61 282


Kommunalt bidrag/elev 2019 SASAM


Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3


Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3


Kommunalt bidrag 19 321 550     Kommunalt bidrag  19 321 550 22 284 264 22 529 556


Lån -                    Övriga intäkter -                    -                     -                     


Ägartillskott 1 413 177        


Finansiering med egna medel -                    


Annan finansiering -                    


Övriga inbetalningar -                    


Summa inbetalningar 20 734 727     Summa intäkter 19 321 550    22 284 264      22 529 556      


Utbetalningar Kostnader


Utbildning och personal  Utbildning och personal  


Skolledning 521 682           Skolledning 521 682          601 675            608 298            


Lärare 8 643 554        Lärare 8 643 554       9 534 872        9 519 854        


Övrig personal 438 005           Övrig personal 438 005          448 027            456 268            


Administration 1 482 111        Administration 1 482 111       1 494 953        1 522 451        


Rekrytering -                    Rekrytering -                    -                     -                     


Fortbildning 28 520             Fortbildning 28 520            31 149              30 792              


Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning


Lokalkostnad 4 690 747        Lokalkostnad 4 690 747       4 717 143        4 718 828        


Kostnader för speciallokaler 185 724           Kostnader för speciallokaler 185 724          213 523            215 297            


Möbler 152 766           


Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 81 299             Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 81 299            93 467              94 244              


Telefon, kopiator mm 68 403             


Läromedel Läromedel


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 456 316           


Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. 


programvaror, licenser) 456 316          524 619            528 978            


Datorer 672 827           


Övrigt Övrigt


Information och annonsering 521 488           Info och annonsering 521 488          599 545            604 527            


Elevhälsa 916 170           Elevhälsa 916 170          1 053 304        1 062 057        


Skolmåltider 1 664 736        Skolmåltider 1 664 736       1 913 916        1 929 821        


Försäkringar 21 980             Försäkringar 21 980            25 270              25 480              


Studie- och yrkesvägledning 188 400           Studie- och yrkesvägledning 188 400          216 600            218 400            


Övriga utbetalningar -                    Övriga kostnader -                    -                     -                     


APL-handledning -                    APL-handledning -                    -                     -                     


Finansiella poster Finansiella poster


Räntor -                    Räntor -                    -                     -                     


Amorteringar -                    Avskrivningar


Möbler 30 553            65 680              101 098            


Datorer 672 827          773 536            779 965            


Telefon, kopiator mm 68 403            77 402              77 580              


Summa utbetalningar 20 734 727     Summa kostnader 20 612 514    22 384 683      22 493 939      


Över-/Underskott 0                       Vinst/Förlust 1 290 964 -      100 419 -           35 617              
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FREDRIK SKANTZ
ACADEMEDIA
BOX 213
101 24 STOCKHOLM


Vi har registrerat följande ärende


Organisationsnummer: 556568-8479
Företagsnamn: AcadeMedia Support AB


Bolagsverket har registrerat detta ärende om                                    
- företrädare/firmateckning                                                     
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se


Org.nummer: 556568-8479


Firma: AcadeMedia Support AB


Adress:
Box 213
101 24 STOCKHOLM


Säte: Stockholms län, Stockholm kommun


Registreringslän:


Anmärkning:


                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
1999-03-15                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                   1.000                                           
Lägst.......:                   1.000                                           
Högst.......:                   4.000                                           
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
671025-2518 Strömberg, Ulf Marcus George, Swedenborgsgatan 54,                  
            554 48 JÖNKÖPING                                                    
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
650911-1263 Änggård Runsten, Eola Anni, Handelsvägen 20 B,                      
            182 56 DANDERYD                                                     
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
780801-3515 Hammar, Hans Kristofer, Otto Norvids väg 6,                         
            266 54 VEJBYSTRAND                                                  
                                                                                
EXTERN(A) FIRMATECKNARE                                                         
661112-3339 Nordström, Eric Jonas Lennartsson,                                  
            Inteckningsvägen 52 Lgh 1201, 129 31 HÄGERSTEN                      
710523-7908 Wilson, Anna Katarina, Slottsvägen 21, 183 52 TÄBY                  
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM                         
            Representeras av: 730301-8977                                       
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
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HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,              
            112 69 STOCKHOLM                                                    
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
       suppleanten                                                              
       externa firmatecknarna                                                   
Firman tecknas i förening av                                                    
       externa firmatecknarna                                                   
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter                          
med högst 4 suppleanter.                                                        
                                                                                
BOLAGSORDNING                                                                   
Datum för senaste ändringen: 2010-09-15                                         
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolaget ska bedriva undervisning av barn, ungdommar och vuxna                   
samt därtill kopplad konsulterksamhet. Dessutom förvaltning och                 
ägande av fast och lös egendom och därtill förenlig verksamhet.                 
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0701 - 0630                                                                     
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse sker genom brev med posten.                                            
                                                                                
FIRMAHISTORIK                                                                   
2008-08-18 Anew Learning Services Aktiebolag                                    
2000-06-22 VVV - Vittras Virtuella Värld Aktiebolag                             
1999-04-28 Vittra Kompetens Aktiebolag                                          
                                                                                
****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****                        
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Förteckning och kontaktuppgifter: Ägare med väsentligt inflytande (Klaragymnasium AB, 556630-3938) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Anders Bülow 531009-0070 +46 706610988 anders@mellby-gaard.se Styrelsens ordförande 
Silvija Seres 700628- +47 40049005 silvija.seres@technorocks.com Styrelseledamot 
Anki Bystedt 670212-4667 +46 705380100 anki.bystedt@telia.com Styrelseledamot 
Håkan Sörman 520217-0071 +46 730837802 hakan.sorman@telia.com Styrelseledamot 
Thomas Berglund 520618-0159 +46 733888600 thomasfredrikberglund@gmail.com Vice ordförande 
Pia Rudengren 650608-2087 +46 706242041 pia@rudengren.se Styrelseledamot 
Johan Andersson 781128-4673 +46 708883306 johan@mellby-gaard.se Styrelseledamot 
Peter Milton 651014-0012 +46 707127796 peter.milton@didaktus.se Arbetstagarledamot, LR 
Anders Lövgren 670830-4115 +46 725451093 anders.lovgren@lararforbundetacademedia.se Arbetstagarledamot, Lf 
Fredrik Astin 670725-5979 +46 725509068 fredrik.astin@pysslingen.se Arbetstagarsuppleant, LR 
Pernilla Larsson 760213-4046 +46 102067060 pernilla.larsson@academedia.lararforbundet.se Arbetstagarsuppleant, Lf 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 


 


Förteckning och kontaktuppgifter: Styrelse- och ledningspersoner (Klaragymnasium AB, 556630-3938) 


Namn Personnummer Telefon e-post Befattning 
Marcus Strömberg 671025-2518 +46 704404064 marcus.stromberg@academedia.se VD 
Eola Änggård Runsten 650911-1263 +46 707557578 eola.runsten@academedia.se CFO 
Jonas Nordström 661112-3339 +46 722174835 jonas.nordstrom@academedia.se Chefsjurist 
Jens Eriksson 770314-0579 46703744348 jens.eriksson@academedia.se Segmentschef gymnasium 
Jimmy Kjellström 791016-4016 46708393003 jimmy.kjellstrom@academedia.se Biträdande segmentschef gymnasium 
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AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet Öst AB, 556530-4481 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Design & Contruction 
College AB, 556932-8451 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Rytmus AB, 556464-8979 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Didaktus Skolor AB, 556473-2856 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, 
556478-1606 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Framtidsgymnasiet i Sverige AB, 556575-5500 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


IT Gymnasiet i Sverige AB, 556597-0471 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Sjölins Gymnasium AB, 556375-8399 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström Klara Gymnasium AB, 556630-3938 


Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 
556566-8794 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Ljud & Bildskolan LBS AB, 556485-1649 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


ProCivitas Privata Gymnasium AB, 
556615-7102 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Plusgymnasiet AB, 556578-9129 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Mikael Elias Gymnasium AB, 556558-
3282 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nya Designgymnasiet i Nacka AB, 
556932-0681 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Nordens Teknikerinsitut AB, 556120-3679 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hermods Gymnasium AB, 556525-6696 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 


Anew Learning AB, 556402-8925 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 







 


 
AcadeMedia    
Besök: Adolf Fredriks Kyrkogata 2  |  Post: Box 213, 101 24 Stockholm 
Tel: +46-8-794 42 00 
www.academedia.se  |  info@academedia.se  


Gymnasiet (Vindora) 


  


Vindora Holding AB, 556861-7079 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Vindora AB, 556861-7061 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Utbildning och vård koncern Sverige AB, 556735-0193 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Vindora Utbildning AB, 556735-0110 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Hagströmska Holding AB, 556973-2745 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


Praktiska Sverige AB, 556257-5786 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
Styrelseledamot Jens Eriksson 


Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
 


AcadeMedia AB (publ), 556846-0231 
Anders Bülow, Thomas Berglund 
Johan Andersson,Silvija Seres 
Pia Rudengren,Håkan Sörman 


Anki Bystedt 
 


Peter Milton, Anders Lövgren 
Fredrik Astin, Pernilla Larsson 


AcadeMedia Group AB, 556806-1369 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 


ACM 2010 AB, 556805-3051 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


ACM 2001 AB, 556057-2850 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 


Styrelseledamot Jonas Nordström 
 


Academedia AB (publ) äger 
AcadeMedia Group AB till 100 %. 
 
AcadeMedia Group AB äger ACM 
2010 AB till 100 %. 
 
ACM 2010 AB äger ACM 2001 AB till 
100 %. 
 
ACM 2001 AB äger samtliga 
koncernbolag till 100 %. 
 


Hagströmska Gymnasiet AB, 556755-0461 
Styrelseordförande Marcus Strömberg 
Styrelseledamot Jens Eriksson 
Styrelseledamot Jimmy Kjellström 
Styrelseledamot Eola Änggård Runsten 
Styrelseledamot Jonas Nordström 



http://www.academedia.se/
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2019-01-24 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt 
Sammanställning av huvudmannens insikt (samlat) i nödvändiga föreskrifter redovisat per 
område 


Kunskap om skollagstiftning 


Marcus Strömberg har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner, bland annat affärsområdeschef och direktör på 
Lernia, samt uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 
skolforskningsinstitut) och OPG-Group kompetens inom det utbildningsrättsliga området.  
 
Jonas Nordström har genom sin juristexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som hovrättsassessor, 
advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå och rättschef på Skolverket förvärvat kompetens inom skoljuridik. 


Jens Eriksson har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


Jimmy Kjellström har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom 
utbildningsområdet (särskilt gymnasiefrågor). 


 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen kompetens inom det 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området. 
 
Jonas Nordström har genom tidigare arbetslivserfarenhet som enhetschef på Länsstyrelsen och Post- 
och telestyrelsen samt föredragande vid Arbetsdomstolen förvärvat både arbetsrättsliga och 
arbetsmiljörättslig kompetens. Han har inom ramen för chefspositioner genomgått kurs i 
arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jens Eriksson, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. 
 
Jimmy Kjellström, har i egenskap av nuvarande och tidigare chefspositioner gedigen kompetens inom 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   
 


Ekonomisk kompetens 


Marcus Strömberg har i egenskap av koncernchef/VD på AcadeMedia och tidigare uppdrag som 
affärsområdeschef och direktör förvärvat mångårig erfarenhet och gedigen ekonomisk kompetens. 
 
Eola Änggård Runsten har genom sin ekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som CFO på 
EQT förvärvat kompetens inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 
 
Jens Eriksson har genom sin civilekonomexamen och tidigare arbetslivserfarenhet som COO och CFO 
vid Nice Entertainment Group samt COO vid Nordic, Zodiak Media Group gedigen kompetens inom 
ekonomi. 
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Styrelseledamöter i verksamhetsdrivande dotterbolag 


Sammanställning av huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter redovisat per styrelseledamot 


Marcus Strömberg 


- Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.  
- Verkställande direktör på AcadeMedia sedan 2005. (=arbetslivserfarenhet inom 


utbildningsområdet, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö) 
- Uppdrag som styrelseledamot i SIQ (Svenskt kvalitets index), IFOUS (Svensk 


skolforskningsinstitut), OPG-Group (=erfarenhet inom utbildningsområdet) 
- Tidigare olika uppdrag inom Lernia, bl.a. som affärsområdeschef och direktör 


(=arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, ekonomi och arbetsrätt) 


Marcus har i egenskap av mångårig erfarenhet som koncernchef/VD för Sveriges största 
utbildningsföretag samt i ett flertal andra chefspositioner kompetens inom det utbildningsrättsliga, 
ekonomiska, arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området.  


Eola Änggård Runsten 


- Ekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, redovisning och finans. (=utbildning inom 
ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och årsredovisning) 


- Tidigare CFO på EQT (=arbetslivserfarenhet inom ekonomi, inklusive aktiebolagsfrågor och 
årsredovisning) 


Eola har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom ekonomi, inklusive 
aktiebolagsfrågor och årsredovisningslagen. 


Jonas Nordström 


- Juristexamen vid Lunds Universitet.  
- Tidigare hovrättsassessor, advokat vid affärsjuridisk advokatbyrå, rättschef Skolverket 


(=arbetslivserfarenhet inom skoljuridik), enhetschef på Länsstyrelsen och Post- och 
telestyrelsen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt) samt föredragande 
Arbetsdomstolen (=arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt) 


 


Jonas har genom utbildning och arbetslivserfarenhet kompetens inom skoljuridik, arbetsrätt och 
arbetsmiljörätt samt ekonomi inklusive aktiebolagsrätt. Han har inom ramen för chefspositioner 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jens Eriksson 


- Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm (=utbildning inom ekonomi)  
- Tidigare COO & CFO Nice Entertainment Group samt COO Nordic, Zodiak Media Group 


(=arbetslivserfarenhet inom ekonomi och arbetsrättsliga frågor) 


Jens har genom nuvarande och tidigare chefspositioner mångårig erfarenhet inom utbildningsområdet 
(särskilt gymnasiefrågor) samt utbildning och erfarenhet inom ekonomi. Han har i egenskap av chef 
genomgått kurs i arbetsmiljöfrågor samt hanterat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor.   


Jimmy Kjellström 


- Verksamhetsutvecklande ledarskap vid IHM Business School. 
- Tidigare lärare, gymnasiechef, VD och verksamhetschef inom LBS, Ljud & Bildskolan. 


Jimmy har mångårig arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, särskilt gymnasieskola. Han har 
genom nuvarande och tidigare chefspositioner arbetslivserfarenhet inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. 
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Arbetstagarrepresentanter och suppleanter i AcadeMedia AB 


I första hand bör huvudmannens insikt i nödvändiga föreskrifter tillgodoses av sammansättningen 
av de styrelseledamöter som sitter i den verksamhetsdrivande huvudmannens juridiska person. 
För det fall Skolinspektionen eller en kommun skulle anse att huvudmannens kompetens inom 
det arbetsrättsliga, arbetsmiljörättsliga och utbildningsområdet inte räcker kan ev. även följande 
kompetens hos arbetstagarrepresentanter i AcadeMedia AB åberopas. 


 


Peter Milton 


- Ämneslärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm. 
- Lärare i religion, historia och filosofi, Didaktus skolor sedan 2000. 
- Tidigare ombud för Lärarnas Riksförbund. 


Anders Lövgren 


- Yrkeslärare, Stockholms Universitet.  
- Organisatorisk och social arbetsmiljö, Högskolan Väst. 
- Arbetat med utbildning i nästan 35 år och på gymnasienivå i 20 år. IT-lärare sedan 2000 och 


sedan 2006 på IT-gymnasiet. 
- Regionalt skyddsombud för lärarförbundet sedan 2014. 


Fredrik Astin 


- Gymnasielärarexamen, Göteborgs Universitet. 
- Masterutbildning i Utbildningsledarskap, Göteborgs Universitet. 
- Förstelärare och lärare vid Fenestra Centrum Göteborg sedan 2003. 
- Verksamhetsombud, Lärarnas Riksförbund. 


Pernilla Larsson 


- Lärarexamen, Högskolan i Kristianstad, samt studier vid Lunds Universitet. Arbetar på DBGY 
Helsingborg. 


 







  
Senast uppdaterad 2019-01-28 


 
 


Sammanställning vitesförelägganden och återkallelser från 
inspektionsmyndigheter 
Sammanställningen avser ingripande sanktioner (viten och återkallelser av tillstånd) som riktats mot 
bolag som någon i ägar- och ledningskretsen vid aktuell tidpunkt är eller varit styrelseledamot etc. i. 
Sammanställningen innehåller därmed inte sanktioner som riktats mot bolag före dess att bolaget 
förvärvats av AcadeMedia.  


För närvarande saknas inrapportering av sanktionsbeslut gällande vuxbolag.   


 


Skolinspektionen 


• Praktiska Sverige AB, Föreläggande vid vite den 19 april 2018 avseende Praktiska Karlskrona, 
dnr 44-2018:1345. Uppföljning pågår och huvudmannen arbetar aktivt och intensivt med att 
åtgärda bristerna. 
 


• Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Org.nr. 556575-5500), Föreläggande vid vite den 23 juni 
2016 avseende Framtidsgymnasiet Malmö, dnr 2015:9683. Bristerna åtgärdade och tillsynen 
avslutad den 2 december 2016.  
 


• Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Org.nr. 556035-4309), Föreläggande vid vite den 8 
februari 2018 avseende Älvkvarnsskolan i Sundbybergs kommun, dnr 44-2015:9511. 
Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 1 juni 2018.  
 


• Hermods AB (Org. nr. 556044-0017 DCC), Föreläggande vid vite den 12 januari 2016 
avseende DCC Västerås, dnr 44-2013:5341, Bristerna åtgärdade och tillsynen avslutad den 18 
april 2016. 


 


Arbetsmiljöverket  


• Sjölins gymnasium AB (org.nr. 556375-8399), Föreläggande vid vite den 29 oktober 2018 
avseende Sjölins gymnasium Södermalm, dnr 2018/015551. 


Föreläggandet avser: 


 (1) Termiskt klimat kallaste årstiden, dvs. att bolaget ska se till att lufttemperaturen i de av skolans 
lokaler som används för stillasittande arbete/studier samt personalutrymmen inte varaktigt avviker 
från 20-24 grader Celsius vintertid. 


(2) Rutiner för underhåll, kontroll och åtgärder, dvs. att bolaget ska se till att det finns fungerande 
skriftliga rutiner, som innebär att den fysiska arbetsmiljön – minst omfattande inomhusklimat och 
ventilation – underhålls, kontrolleras och åtgärdas om risker framkommer. 


Åtgärderna gällande p. 1 ska redovisas senast den 1 februari 2019 och p. 2 den 1 juni 2019. 
Huvudmannen arbetar aktivt med att åtgärda bristerna och bristen enligt p. 1 är redan avhjälpt. 
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Ledare 


Huvudmannens övergripande uppdrag är att få alla elever att utveckla de kunskaper, 
förmågor och värden som målen för verksamheten tar fasta på. Verksamhetens skolor ska i 
alla delar leva upp till de grundläggande krav som ställs i styrdokumenten och förväntas skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för elevernas måluppfyllelse och personliga utveckling.  


Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande 
till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 
Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell 
forskning.  


Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med 
fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet måste 
därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, 
att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 
Arbetet ska dokumenteras.  


Ovanstående uttrycks i skollagens 4 kap. Enligt 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Enligt 5 § ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra författningar (nationella mål) uppfylls. Av 6 § framgår att 
det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och av 7 § framgår att huvudmannen ska 
se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat 
sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.  


Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever och deltagare 
erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning och 
därutöver ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet syftar också till att utveckla 
skolorna så att de långsiktigt växer i antal deltagare och ökar i attraktivitet.  


Detta är kvalitetsrapport avseende läsåret 2016/17 för verksamheten Klaragymnasium AB; 
Hermods Gymnasium AB och Mikael Elias Gymnasium AB som syftar till att ge en samlad bild 
av arbetet och resultaten under föregående år samt de planerade åtgärderna framåt för att 
möta våra identifierade utmaningar och utveckla verksamheten vidare.  


Genom arbetet med våra kvalitetsrapporter skapas förutsättningar att rikta resurserna dit 
behoven finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.  


Paul Gertsson 
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1. Om KLARA Gymnasium, Hermods Gymnasium och 
Mikael Elias Gymnasium 
1.1. Bakgrund 


Läsåret 2018/19 blir ett spännande läsår för Klaragymnasium AB, Hermods Gymnasium 
AB och Mikael Elias Gymnasium AB. Under våren 2018 togs beslutet att från och med 
det pågående läsåret samla dessa huvudmän under en gemensam verksamhet 
(KLARA Teoretiska Gymnasium, vidare kallat KLARA) och påbörja processen med att 
också bli en gemensam huvudman. Huvudmännen ägs av AcadeMedia AB och har 
snarlika utbildningar. Undantaget är Hermods Gymnasium AB i Göteborg, som 
kommer bli del av KLARA från och med läsåret 2019/20. 


 


Tidigare enhetsnamn 
 


Nytt enhetsnamn  
från HT-18 


Antal elever  
Läsåret 17/18 


   
Hermods Malmö KLARA Malmö 247 


Hermods Stockholm KLARA Östra 449 
Hermods Göteborg Hermods Göteborg 308 
Mikael Elias Göteborg KLARA Göteborg 605 
Mikael Elias Sollentuna KLARA Sollentuna 190 
Mikael Elias Sundsvall KLARA Sundsvall 279 
Mikael Elias Stockholm KLARA Västra 389 
 KLARA Linköping 448 
 KLARA Karlstad 349 
 KLARA Norra 249 
 KLARA Södra 408 


I och med detta beslut gör huvudmännen fr o m hösten 2018 en gemensam 
kvalitetsrapport för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. I denna 
kvalitetsrapport har vi dock valt att sära på respektive huvudmans resultat för att 
tydliggöra att det, de facto, fortfarande är tre olika huvudmän med olika resultat. 


1.2. Organisation 
1.2.1. KLARA Gymnasium 


Huvudman för verksamheten är Klaragymnasium AB som har bedrivit utbildning 
sedan 2001. Verksamheten startades som del i Info Komp AB och förvärvades av 
AcadeMedia AB 2014. 


Verksamheten består idag av fem aktiva skolenheter - Karlstad, Linköping, Norra 
(Stockholm) och Södra (Stockholm) samt Stockholms Internationella Restaurangskola 
(SIR). Den sistnämnda verksamheten omfattas dock inte av denna rapport, utan 
särredovisas i annan rapport. 
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Skolenheterna erbjuder följande program: Ekonomiprogrammet, Estetiska 
Programmet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet.  


Under 2017/18 leddes verksamheten vid de fyra KLARA-enheterna av en 
verksamhetschef och Stockholms Internationella Restaurangskola av en annan. Båda 
rapporterar till utbildningsdirektör för AcadeMedias Teoretiska Gymnasieskolor som i 
sin tur rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 


1.2.2. Hermods	Gymnasium	
Huvudman för verksamheten är Hermods Gymnasium AB, bolaget är sprunget ur 
Hermods AB som har bedrivit utbildning sedan 1898, ett av Sveriges äldsta 
utbildningsföretag. 2014 förvärvades Hermods AB av AcadeMedia. Vid årsskiftet 2015–16 
skapades Hermods Gymnasium AB som idag endast bedriver gymnasieutbildning.  


Verksamheten består idag av tre aktiva skolenheter - Göteborg, Malmö och 
Stockholm, som erbjuder högskoleförberedande utbildningar på 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och 
Ekonomiprogrammet. 


Under läsåret 17/18 leddes verksamheten av verksamhetschef som rapporterar till 
utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor som i sin tur 
rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 


1.2.3. Mikael	Elias	Gymnasium	


Huvudman för verksamheten är Mikael Elias Gymnasium AB som har bedrivit 
utbildning sedan 2007. Verksamheten startade som en del i Nordens Teknikerinstitut 
AB. Kort därefter, 2009, förvärvades Nordens Teknikerinstitut AB av AcadeMedia AB. 
Idag är verksamheten ett eget bolag – Mikael Elias Gymnasium AB.  


Verksamheten består idag av fem aktiva skolenheter - Göteborg, Karlskrona, 
Sollentuna, Stockholm, och Sundsvall. Inom verksamheten erbjuds 
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 


För läsåret 17/18 leddes verksamheten av verksamhetschef som rapporterar till 
utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor som i sin tur 
rapporterar till koncernens gymnasiechef. Styrelse för verksamheten är tillika 
koncernledningen. 
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2. Förutsättningar 
2.1. Personal 


Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är för Klaragymnasium 76,8%, för 
Hermods Gymnasium 76,9% och för Mikael Elias Gymnasium 75,0% (läsåret 17/18).  


Motsvarande rikssnitt är 78,4 % (både fristående och kommunala gymnasieskolor 
inräknat) Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik SIRIS med tabell över andel 
lärare med pedagogisk högskoleexamen heltidstjänster i oktober 2017.  


Skolorna strävar alltid efter att ha legitimerade pedagoger, inom vissa ämnen har det 
varit mycket svårt att rekrytera, särskilt svårt är det för mindre skolor som endast kan 
erbjuda deltidstjänster. Det kan hänga samman med att det funnits en osäkerhet 
kring lärarlönelyftet samt fortsatt ersättning för försteläraruppdraget. I år bedömer 
dock skolorna att det blivit enklare att rekrytera behörig personal varför vi förväntar 
oss att siffrorna kommer att se bättre ut kommande år. 
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3. Systematiskt kvalitetsarbete 
3.1. Vårt sätt att mäta kvalitet 


Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 


● Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för 
utbildningen/verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. 


● Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? 
Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 


● Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat 
verksamheten? 
Denna aspekt har inte följts upp under LÅ 17/18. 


3.2. Våra systematiska arbetssätt 


Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är 
gemensam med övriga skolor inom koncernen och som betecknas 
AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, 
genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 


 


Läsåret inleds med att varje skola i kollegiet fullföljer de analyser som påbörjades i juni 
av föregående års resultat och verksamhet. Till sin hjälp har skolorna sina internt 
insamlade slutbetyg och nationella-prov-resultat samt resultat från elevenkäten och 







	


7	


andra utvärderingar av undervisningen, betygsprognoser och övriga uppföljningar av 
bl a måluppfyllelse och frånvaro. 


Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret 
sammanfattas i skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september. 
Huvudman skriver en motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget 
som skickas in till koncernen i november. 


I november gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och 
sammanställs. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med 
personalen på kursnivå. I december jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av 
slutbetyg och nationella prov mot de resultat som publiceras i SIRIS. Ev avvikelser 
analyseras. 


I månadsskiftet januari/februari följer vi upp våra elevers uppfattning om såväl 
undervisning som trygghet och trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och 
analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alternativt förändringar som vi bedömer 
behövs för att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 


I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar alla 
våra elever undervisningen på kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås igenom, 
diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. Utvärderingen av 
undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan rektor och varje lärare men 
resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då denna 
utvärdering enbart syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av 
undervisningens kvalitet. 


Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs 
kursutvärderingar höst och vår, vilka följs upp genom samtal med respektive lärare. 


Läsåret avslutas med att årets resultat analyseras. 
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4. Samlad bedömning av verksamheten 2017/2018 
4.1. Funktionell kvalitet 


Funktionell kvalitet avser att mäta i hur hög grad de nationella målen för utbildningen 
nås. I denna rapport tittar vi på andel elever som når gymnasieexamen, genomsnittlig 
betygspoäng (GBP hädanefter) för våra studenter, betygsfördelning samtliga betyg 
samt resultat på nationella prov. 


Alla dessa resultat samlas in och sammanställs i juni varje läsår. Resultaten som gäller 
andel examen och genomsnittlig betygspoäng skickas också in för sammanställning i 
SCB:s/Skolverkets statistik och är preliminär till dess att den presenteras i december 
2018. Detta innebär att jämförelser med riket också görs för 2017.  


4.1.1. Andel	examen	


Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade 
studietiden, tre år. Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började 
en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken 
baseras på nationell statistik hämtat från Siris (Skolverket) och avser elever som 
påbörjade sina studier läsåret 2014/15 och tog examen 2017. Huvudmannen samlar 
årligen in det underlag som skolorna skickar till UHR och tar utifrån detta fram 
preliminära värden. Dessa värden är de som presenteras i denna 
huvudmannarapport.  


 


Klara Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola  


 


På KLARA Gymnasium varierar andelen elever med examensbevis över tid, och mellan 
respektive skolenhet. Rikssnittet för 2017 för andel elever med examensbevis på 
högskoleförberande program (2017) är 91,2%, vilket indikerar att KLARA Linköping och 
KLARA Södra ligger något över rikssnittet, medan KLARA Karlstad och KLARA Norra ligger 
under. Att resultaten för KLARA Linköping ändå har sjunkit en del beror på att de under 
läsåret hade ett antal elever i åk 3 med hög frånvaro på grund av medicinska 
och/eller psykosociala skäl. Trots systematisk uppföljning av frånvaro, motiverande 
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samtal med coachen för SA-eleverna och insatser från elevhälsoteamet för dessa 
elever lyckades man inte vända frånvaroproblematiken, vilket visar sig på 
studieresultatet. Under innevarande läsår har därför skolan organiserat om 
coachteamet så att detta endast består av personer med lång erfarenhet av arbete 
inom skola (såsom pedagoger, studievägledare eller administratörer). 


Klara Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Gällande andel elever med examensbevis per program varierar resultaten. För 
Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet ligger KLARA gymnasieverksamhet 
högre än rikssnittet, medan Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet 
ligger lägre på KLARA. Vad gäller Teknikprogrammet ligger KLARA i nivå med riket. 
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Hermods Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola  


 


Andelen elever med examensbevis per skola ligger långt ifrån målet om att 100% av 
eleverna ska ta examen och även långt från riksgenomsnittet (91,2%).  Variationen i 
resultaten mellan de olika åren och mellan skolorna sinsemellan är stor, vilket gör det 
svårt att dra några slutsatser. Spridningen kan delvis ha sin grund i elevgruppernas 
sammansättning och förutsättningar, i synen på och kulturen kring studier och 
lärande, i frekvensen av frånvaro bland eleverna samt i graden av kontinuitet på 
lednings- och personalnivå. Detta har också legat till grund för skolornas sätt att hitta 
andra sätt att organisera sig, som bättre möter de förutsättningar och behov som 
eleverna har. 
 


Hermods Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Andelen elever med examensbevis per program har sjunkit på samtliga enheter i 
Hermods Gymnasiums verksamhet och ligger även långt under rikssnittet. Alla enheter 
inom Hermods Gymnasium har de senaste åren fått en annan elevgrupp än tidigare, 
vilket ställt krav på att finna nya arbetssätt gällande exempelvis skolans organisation 
kring elevhälsa, undervisning och värdegrundsarbete. Skolorna har arbetat mycket 
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hårt för att ställa om delar av sitt arbete och sina delvis nya utmaningar för att lyckas 
möta elevernas behov och förutsättningar på bästa sätt. Även om resultaten ännu 
inte motsvarar den höga målbild skolorna har, bedömer skolorna att arbetet på 
skolorna fungerar bättre. Därför är det viktigt att fortsätta de goda insatserna och 
hålla ut i arbetet, då det tar tid att nå resultat efter förändring. Man upplever att man 
är på rätt väg, och detta visar sifforna gällande upplevd kvalitet.  
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Mikael Elias Gymnasium – andel elever med examensbevis per skola 


 


Gällande andel elever med examensbevis så ligger MEG Göteborg bättre till än 
riksgenomsnittet, medan MEG Sundsvall ligger i nivå med riket. MEG Sollentuna och 
MEG Stockholm ligger långt under snittet. Spridningen i resultaten kan delvis ha sin 
grund i elevgruppernas sammansättning och förutsättningar, i synen på och kulturen 
kring studier och lärande, i frekvensen av frånvaro bland eleverna samt i graden av 
kontinuitet på lednings- och personalnivå. Precis som för Hermods har detta legat 
grund för skolornas sätt att hitta andra sätt att organisera sig, som bättre möter de 
förutsättningar och behov som eleverna har.  


Mikael Elias Gymnasium – andel elever med examensbevis per program 


 


Sett till programnivå är andelen elever som går ut med en examen sjunkande på 
samtliga program inom Mikael Elias Gymnasium utom för elever på 
Teknikprogrammet.  
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4.1.2.  Genomsnittlig betygspoäng 


Klara Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen som visas i tabellen är för elever med 
avgångsbetyg. 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg för verksamheten 
inom KLARA sjunker något inom alla skolor utom KLARA Norra. Rikssnittet för de 
högskoleförberedande programmen ligger på 14,8, vilket betyder att man ligger strax 
under det. Detta hänger samband med de mönster som kan ses gällande 
elevgruppens ändrade förutsättningar med sänkta meritvärden från grundskolan. 
Detta innebär att huvudmannen inför kommande års jämförelse behöver ta in siffror 
för hur förädlingsvärdet på elevernas resultat ser ut från det att de börjar skolan tills 
det att dom går ut, och med utgångspunkt från det analysera vilka insatser som 
behöver planeras för, och utifrån vilka som ger effekt eller inte. 
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KLARA Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Sett till resultaten på programnivå har de både sjunkit och ökat, beroende på 
program. Jämfört med riksnivå ligger samtliga program inom Klaras verksamhet lägre 
förutom på samhällsprogrammet som i princip ligger i nivå med riket. På Handels- och 
administration (HA) ligger KLARA på 12,8, som är i samma nivå som riket.  


Högskoleförberedande program totalt RIKET GDP för elever med  examen och studiebevis 


Alla program 14,8 
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Estetiska programmet 14,8 


Naturvetenskapsprogrammet 15,8 


Samhällsvetenskapsprogrammet 14,4 


Teknikprogrammet 14,2 
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14,6 14,3
12,8


15,3 15,3
13,8 14,614,4


12,6
14,2


15,1 14,6 14,3 14,614,0 13,4 12,8


15,1 14,5 14,0 14,3


10,0
12,0
14,0
16,0
18,0


20,0


EK ES HA NA SA TE Klara 
Gymnasium 


totalt


2016 2017 2018







	


15	


Hermods Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg sjunker för hela 
Hermods och ligger ganska långt under rikssnittet på 14,8. En förklaring till de 
sjunkande resultaten består i att skolorna fått en ny elevgrupp än tidigare, där många 
elever haft mycket låga meritvärden och samtidigt ofta bristande studiemotivation. 
Skolorna har arbetat mycket med att anpassa sin organisation och sina arbetssätt för 
att möta upp de annorlunda förutsättningar och behov som den nya målgruppen 
visat och som skolan inte varit van att jobba mot förut. Man har lagt mycket fokus på 
främjande och förebyggande insatser med syfte att stärka studieron, öka 
motivationen och trivseln hos eleverna. Skolorna har också infört EWS (Early Warning 
System) som ett led i att tidigare upptäcka elever i behov av stöd, och snabbare 
kunna sätta in olika åtgärder. Skolorna har även sett över hur ett stärkt mentorskap 
kan skapa en god och förtroendefull relation, som också kan bidra till att elevernas 
engagemang för studier och vilja att komma till skolan ökar. Elevhälsan har också 
stärkts på samtliga enheter. Eftersom det tar tid att se resultat av förändrade 
arbetssätt är det viktigt att hålla i och hålla ut i allt det goda arbete som påbörjats. 
Inför kommande års jämförelse behöver huvudmannen även ta in siffror för hur 
förädlingsvärdet på elevernas resultat ser ut från det att de börjar skolan tills det att 
dom går ut, och med utgångspunkt från det analysera vilka insatser som behöver 
planeras för, och utifrån vilka som ger effekt eller inte.  


Hermods Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
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eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


Sett till programnivå ligger den genomsnittliga betygspoängen för elever med 
avgångsbetyg i nivå med föregående års betygspoäng inom verksamheten. Jämfört 
med riket ligger man på något lägre betygspoäng inom ekonomiprogrammet, i nivå 
med riket på naturvetenskapliga programmet och högre än riket inom 
samhällsvetenskapligt respektive tekniskt program. Då resultaten varierar men i 
princip ligger i nivå med föregående år, är det viktigt att titta närmare på hur 
undervisningen bedrivs, och vad som kan stärka elevernas förmåga i olika ämnen.  


Högskoleförberedande program totalt RIKET GBP för elever med examen och studiebevis 


Alla program 14,8 


Ekonomiprogrammet 14,5 


Estetiska programmet 14,8 


Naturvetenskapsprogrammet 15,8 


Samhällsvetenskapsprogrammet 14,4 


Teknikprogrammet 14,2 
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Mikael Elias Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GBP) per skola 


Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med 
eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen mäts på 
samtliga avgångselever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett 
studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng. Den genomsnittliga 
betygspoängen som visas i tabellen är för elever med avgångsbetyg. 


 


 


Den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg ligger för 
Göteborgs del över rikssnittet (14,8) med två poäng. För övriga enheter (Sollentuna, 
Sundsvall och Stockholm) ligger man för 2018 under riket i varierande omfattning.  


Mikael Elias Gymnasium – genomsnittlig betygspoäng (GPB) per program 


Den genomsnittliga betygspoängen som visas i tabellen är för elever med 
avgångsbetyg. 


 


Sett till resultaten på programnivå ligger de i nivå med föregående år, och samlat för 
Mikael Elias Gymnasium något högre än riket. På respektive enhet finns någon 
marginell ökning jämfört med tidigare år, och någon marginell minskning.  
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Jämfört med riksnivå ligger Ekonomiprogrammet på Mikael Elias något lägre, 
Naturvetenskapsprogrammet ligger i nivå med riket, medan 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ligger högre. På 
Teknikprogrammet är elevernas resultat 1,4 högre än riket.   


 


Högskoleförberedande program totalt RIKET GBP för elever med examen och studiebevis 


Alla program 14,8 


Ekonomiprogrammet 14,5 


Estetiska programmet 14,8 


Naturvetenskapsprogrammet 15,8 


Samhällsvetenskapsprogrammet 14,4 


Teknikprogrammet 14,2 
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4.1.3. Samtliga satta betyg 


KLARA Gymnasium 
Gällande betygen ser resultaten för KLARA relativt lika ut jämfört med föregående år 
med något lägre andel elever med A, och några fler F. Några enheter sticker ut. Klara 
Karlstad har färre elever med A och B betyg medan andelen elever med E och F betyg 
ökat mellan läsåren 16/17 till 17/18. För Stockholm södra är tendensen att antalet A, D, 
och E minskat samtidigt som antalet B och C ökat. För Linköping har andelen med E 
och F ökat. Här vill vi framgent jämföra respektive enhets arbete och insatser för att 
upptäcka mönster i varför det går som det gör, och vilka aktiviteter som ger önskvärda 
resultat. 
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Hermods Gymnasium 


Gällande betygen för Hermods Gymnasium har andelen elever med betyget A och B 
minskat, övriga betyg är detsamma förutom F som ökat ganska mycket. En förklaring 
till den generella försämringen av de högre betygen, och ökningen av antalet F beror 
till stor del på att elevernas meritvärden från skolstart minskat kraftigt. Skolorna har i 
många fall arbetat intensivt för att kompensera för lägre ingångsvärden genom att 
exempelvis erbjuda eleverna mer stöd, både i och utanför undervisningen, liksom med 
tidigare insatser fånga upp elever i behov för att stärka upp förmågor i olika ämnen. 
Än så länge har detta dock inte visat sig i resultaten varför vi fortsätter att analysera 
hur undervisningen kan stärkas och även arbetet med att öka närvaro som visat sig 
har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse.  


 


  


15% 19% 
8% 17% 16% 15% 19% 24% 


24% 24% 


19% 
20% 21% 20% 


27% 
30% 


17% 17% 


18% 
20% 15% 14% 


17% 
15% 19% 19% 


23% 
20% 22% 21% 


16% 
16% 13% 11% 


15% 
12% 14% 14% 


11% 8% 12% 10% 16% 11% 12% 16% 10% 7% 


0% 


10% 


20% 


30% 


40% 


50% 


60% 


70% 


80% 


90% 


100% 


HERMODS	1617 HERMODS	1718 Göteborg	1617 Göteborg	1718 Malmö	1617 Malmö	1718 Stockholm	1617 Stockholm	1718


F% E% D% C% B% A% 







	


21	


Mikael Elias Gymnasium 


Gällande betygen uppvisar Mikael Elias en ökning av antalet elever med F som helhet, 
och mest ökar antalet F inom KLARA Sollentuna.  


Den tendensen som KLARA Sollentuna visar, beror sannolikt på att skolan inte lyckats 
hålla uppe sin attraktionskraft i konkurrensen med andra skolor i innerstaden. Det har 
inneburit att elevsammansättningen ändrats radikalt, med elever som många gånger 
haft det svårare i grundskolan, inte kommit från studievana hem, liksom inte heller 
prioriterat skolgången. KLARA Sollentuna har därför jobbat på många olika plan för att 
erbjuda eleverna extra stöd i studierna, både i och utanför undervisningen, och också 
arbetat med närvarofrämjande aktiviteter för att stärka elevernas måluppfyllelse. En 
viktig del är att jobba intensivt med värdegrundsarbete, och relationer, för att eleverna 
ska vilja komma till skolan och se skolgången som angelägen. Vi ser att vi lyckats 
vända trenden nu, men det kommer att dröja något år innan effekten syns i 
avgångsklasserna.  


Inom Sundsvall ser vi en motsatt trend, där andel F och E minskar till förmån för högre 
resultat, främst B och C. På Klara Sundsvall har samtliga lärare och ledning under 
längre tid arbetat med det  långsiktiga målet att öka betygspoängen för skolan totalt 
genom att utveckla undervisningen med utgångspunkt i likvärdig och formativ 
bedömning och betygsättning. Förutom fokus på det formativa arbetssättet har 
de haft fokus på lusten att lära, att skapa meningsfulla lektioner som lockar 
eleverna att komma till och aktivt delta på lektionerna samt ledarskapet i 
klassrummet.  


Försteläraruppdrag, studiedagar och pedagogiska forum har alla varit knutna till 
det huvudsakliga målet för läsåret att öka det genomsnittliga betygsvärdet för 
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både enskilda klasser och skola som helhet. En gång i veckan har kollegiet träffats i 
ett så kallat pedagogiskt forum, där man diskuterar skolans systematiska 
kvalitetsarbete, utvecklingspunkter, och följer upp arbetsplanen. 
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4.1.4. Nationella prov - Resultat och överensstämmelse 


Som en del i säkerställandet av att bl.a. genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en 
rättvis och likvärdig bedömning kan de nationella provens resultat jämföras med 
satta kursbetyg.  


För att få användbara siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras 
på individnivå. Som underlag för detta arbete finns listor som SCB samlar in från varje 
skolenhet. Huvudmannen sammanställer sedan samma underlag som SCB samlat in.  


Den nationella statistiken för vårterminen 2018 publicerades i oktober 2018. I 
sammanställningen nedan är samtliga resultat hämtade från SIRIS. De rikssnitt som 
redovisas är rikssnittet för samtliga huvudmän.  


Resultaten avser elever som har genomfört ett ordinarie nationellt prov i respektive 
kurs samt har ett inrapporterat provbetyg. Det krävs att man utfört alla delprov i det 
ordinarie provet för att kunna få et provbetyg. För en del skolor och kurser saknas utfall, 
antingen för att inga elever gjort proven i dessa kurser eller för att resultatet baseras 
på färre än fem individer.  


Skolorna väljer själva om proven genomförs på höst eller vårterminen. Majoriteten av 
skolorna väljer att genomföra proven på vårterminen. Nedan följer en 
sammanställning av korrelationen mellan resultaten på nationella proven och de 
satta kursbetygen vårterminen 2018. Då antalet kursprov är högt inom huvudmannens 
skolor har en sammanslagning gjorts utifrån ämne, i syfte att ge en översikt av 
resultaten på huvudmannanivå. 


I samband med redovisningen av korrelationen nationella prov och kursbetyg så 
måste man beakta att proven inte ska eller kan fungera som examensprov, dvs. de 
ska inte styra betygssättningen av den enskilda eleven. För lärarens betygssättning är 
det således inte främst elevens prestation på provet som har störst betydelse för den 
samlade betygssättningen utan det förebildliga stöd som bedömningsmaterialen 
utgör för lärarens samlade bedömning av elevens övriga prestationer. Tanken är 
alltså inte att det enskilda provet ska ha en ensamt avgörande betydelse för elevens 
betyg. Prov kan aldrig pröva mot samtliga mål oavsett om det är ett examensprov 
eller ett nationellt kursprov. 
 
I de fall huvudmannen anser att korrelationen på kursnivå avviker mer markant, 
analyseras detta tillsammans med rektor och betygssättande lärare. Utifrån behov 
tillsätts sedan förändringar och insatser. 
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KLARA Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Klaragymnasium AB 970 7,7% 53,1% 39,2%  
Engelska 5 63 15,9% 60,3% 23,8% 70,7% 
Engelska 6 313 11,8% 57,2% 31,0% 68,9% 
Matematik 1A 66 1,5% 56,1% 42,4% 59,3% 
Matematik 2B 66 0,0% 47,0% 53,0% 53,3% 
Matematik 3B 47 0,0% 89,4% 10,6% 64,0% 
Matematik 3C 82 2,4% 78,0% 19,5% 76,4% 
Matematik 4 13 0,0% 69,2% 30,8% 72,3% 
Svenska 1 76 6,6% 44,7% 48,7% 58,6% 
Svenska 3 233 7,7% 33,9% 58,4% 53,6% 
Svenska som 
andraspråk 3 11 18,2% 18,2% 63,6% 52,7% 


 
I Engelska 5 och 6 ligger andelen elever som får lika betyg som provresultat lägre än 
rikssnittet. Andelen elever på KLARA Gymnasium som får lika betyg som provresultat är 
lägre än rikssnittet i Matematik 1, Matematik 2 och Matematik 4, men betydligt högre än 
rikssnittet i Matematik 3. I svenska följer korrelationen det övergripande mönstret, dvs. 
att andelen elever på Klara Gymnasium som får lika betyg som provresultatet är lägre 
än rikssnittet. 
 
Inom Klaragymnasium AB pågår ett kontinuerligt arbete för att säkra upp att 
bedömning och betygsättning sker likvärdigt. Till exempel är sambedömning av flera 
kollegor i samma ämne, både inom egna enheter och mellan systerskolorna ett viktigt 
redskap. 
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Hermods Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella 
provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel 
lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Hermods Gymnasium AB 403     


Engelska 6 173 20,8% 54,3% 24,9% 68,9% 
Matematik 3B 31 0,0% 74,2% 25,8% 64,0% 
Matematik 4 35 0,0% 54,3% 45,7% 72,3% 
Svenska 3 141 12,8% 49,6% 37,6% 53,6% 
Svenska som 
andraspråk 3 23 13,0% 52,2% 34,8% 52,7% 


 
I Engelska 6, Matematik 4 och i Svenska 3 är andelen elever på Hermods Gymnasium 
som får lika betyg som de nationella proven lägre, i Matematik 3b högre, och i Svenska 
som andraspråk 3 ungefär samma som riket. 
 


Mikael Elias Gymnasium – överensstämmelse kursbetyg och nationella 
provbetyg 


 Antal 
elever 


Andel 
lägre 
totalt 


Andel lika 
totalt 


Andel 
högre 
totalt 


Rikssnitt (lika) 


Mikael Elias Gymnasium AB 1 011 5,4% 57,0% 37,6%  
Engelska 6 399 10,5% 63,9% 25,6% 68,9% 
Matematik 2B 12 0,0% 58,3% 41,7% 53,3% 
Matematik 3B 54 0,0% 53,7% 46,3% 64,0% 
Matematik 4 154 0,0% 63,6% 36,4% 72,3% 
Svenska 3 327 3,7% 45,9% 50,5% 53,6% 
Svenska som andraspråk 3 65 1,5% 56,9% 41,5% 52,7% 


 
I Engelska 6, Matematik 3B, Matematik 4 och Svenska 3 är andelen elever på Mikael 
Elias som får lika betyg som provresultatet lägre än rikssnittet, medan andelen är 
högre än riket i Matematik 2 B och Svenska som andraspråk 3.  
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Upplevd kvalitet 


4.2. Upplevd kvalitet 


Den upplevda kvaliteten handlar om hur eleverna, utifrån sina personliga 
förväntningar och önskemål, upplever sin utbildning – alldeles oavsett om deras 
utbildning ger dem möjlighet att utveckla de kunskaper, värden och förmågor som 
målen tar fasta på, och om deras utbildning genom-förs i linje med kraven i 
författningarna. Den upplevda kvaliteten ger oss alltså signaler som tyder på om vi 
som skola har våra elevers förtroende i det vi gör. 


Under februari månad genomförs den årliga elevenkäten inom hela AcadeMedia i 
samarbete med undersökningsbolaget Markör (numera del av Origo Group) som 
avser att mäta den upplevda kvaliteten. Av resultaten kan vi få indikationer på den 
övergripande nöjdheten och trivseln hos eleverna, hur eleverna upplever sin 
studiemiljö, den undervisning som bedrivs, samt i vilken utsträckning de skulle 
rekommendera skolan till andra. Elevenkäten har en mycket hög svarsfrekvens, vilket 
gör att den är ett bra verktyg för vår uppföljning. 
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4.2.1. Nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel 


Nöjdhet – Klaragymnasium AB 


På samtliga enheter inom KLARA har nöjdhetsgraden med skolan sjunkit hos eleverna 
det senaste året. Inom KLARA Norra, i Stockholm, har den sjunkit med 11%, medan övriga 
enheter har en sänkning med 2-5%. En sannolik anledning till att nöjdhetsgraden på 
KLARA Norra sjunkit så pass kraftigt mellan ett par läsår är att det vid tidpunkten för 
mätningen fanns ett par elevärenden som framför allt drabbade två klasser hårt. 
Detta skapade oro på hela skolan och påverkade upplevelsen. Så småningom kom 
man tillrätta med händelserna, vilket torde visa sig tydligt i nästa mätningsomgång. 
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Rekommendationsgrad – Klaragymnasium AB 


Gällande rekommendationsgraden har den sjunkit på samtliga Klara skolor, med en 
sänkning på mellan 3-6%. Samtliga KLARA skolor har under samma period förbättrat 
sina ansökningssiffror och blir allt mer populära skolor, största förbättringen gällande 
ansökningssiffrorna har KLARA Norra och KLARA Karlstad. Anmärkningsvärt är 
förändringen hos Klara Norra, skolan bedömer att enstaka elevärenden under tiden för 
undersökningen påverkade mycket.  


 


Trivsel – Klaragymnasium AB 


Graden av trivsel på skolan uppvisar också den en sänkning på samtliga KLARA skolor, 
utom den i Karlstad, där man uppvisar en ökning om 2%. För eventuella förklaringar 
och analyser se ovan.  
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Nöjdhet – Hermods Gymnasium 


På Hermods Malmö och Stockholm har andelen elever som är nöjda ökat något, 
medan den minskat med 6% för Hermods i Göteborg. Den sänkning av nöjdhet som 
eleverna på Hermods i Göteborg uppvisar, kopplar huvudmannen helt samman med 
den lokalsituation som under läsåret hade mycket i övrigt att önska. I juni i år flyttade 
skolan till nya, mycket mer adekvata lokaler med bra läge i Göteborg. Detta kommer 
sannolikt att visa sig på resultaten för mätningen i år. På övriga Hermods skolor 
uppvisar man en ökning av nöjdhetsgraden, vilket troligen hänger tätt ihop med att 
skolorna haft fokus på att stärka trivsel och studiero under året.  


 
Rekommendationsgrad – Hermods Gymnasium 


Gällande rekommendationsgraden har den glädjande nog ökat hos eleverna, med 
mellan 3-10%  inom samtliga Hermods Gymnasiums skolor. Anledningen till ökningen 
finns i kopplingen mot att skolorna blivit bättre på att ta hand om den elevgrupp som 
de nu har. I början, när elevgruppen hade annorlunda bakgrund, behov och 
förutsättningar än tidigare, var det en utmaning för skolorna att hitta rätt sätt att 
organisera sig och arbeta på. Med åren har skolorna blivit bättre på att möta upp de 
behov som målgruppen har, i flera avseenden. Vi tror därför att tendensen för denna 
förbättring kommer att fortsätta framöver, och så småningom också kommer 
avspegla sig i resultaten för elevernas måluppfyllelse.  
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Trivsel – Hermods Gymnasium 


Angående graden av trivsel har den också ökat inom samtliga enheter, mellan 5-10%. 
Skolornas ansträngningar att möta upp eleverna där de befinner sig, och att arbeta 
med värdegrundsfrågor och relationer, där eleven uppmuntras att delta och 
engagera sig i olika skolfrågor har givit resultat på graden av trivsel. Man har hittat 
arbetssätt och insatser för att stärka elevernas motivation, närvaro och delaktighet, 
vilket också påverkar graden av trivsel. Detta arbeta behöver man fortsätta med och 
det kommer sannolikt fortsätta ge resultat.  
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Nöjdhet – Mikael Elias Gymnasium 


Andelen nöjda elever uppvisar mycket stora variationer mellan skolorna. På MEG 
Sundsvall är eleverna mycket nöjda, och andelen nöjda elever har ökat från år till år på 
skolan. I Sollentuna har graden av nöjdhet ökat med 5%. På MEG Göteborg och MEG 
Stockholm har nöjdhetsgraden däremot sjunkit med flera procent, med alarmerande 
stor sänkning om nästan 30% för MEG Stockholm. Sänkningen har ett tydligt samband 
med en rad händelser i framförallt skolans samhällsvetenskapsklass men också i 
en av ekonomiklasserna, främst under höstterminen 2017. I dessa båda klasser 
förekom konflikter mellan elever, varför hela skolan arbetade med insatser för att 
hjälpa eleverna att skapa goda relationer och fokusera på studierna. Bland annat 
tog man hjälp av utomstående psykologer, men framför allt gjordes insatser via 
elevhälsans, personalens och ledningens gemensamma arbete. Det tog tid att 
reda ut och lösa upp konflikterna vilket ledde till minskad nöjdhet. 


 


  


80% 


40% 


65% 


81% 


70% 


86% 


20% 


65% 


83% 
73% 74% 


25% 


36% 


86% 


62% 


0% 


20% 


40% 


60% 


80% 


100% 


Göteborg Sollentuna Stockholm Västra Sundsvall MEG totalt


2016 2017 2018







	


32	


Rekommendationsgrad – Mikael Elias Gymnasium 


Gällande rekommendationsgraden för Mikael Elias Gymnasium så ser den väldigt olika 
ut beroende på enhet. För MEG som helhet har den sjunkit med ca 10%. För MEG 
Stockholm hänger även rekommendationsgraden ihop med den ovan beskrivna 
turbulenta höstterminen med konflikter bland elever i olika klasser. Detta är nu 
åtgärdat varför vi kan förvänta oss mycket högre resultat nästkommande läsår.  


 


Trivsel – Mikael Elias Gymnasium 


Angående graden av trivsel så har den minskat för MEG totalt sett, med ca 4%. Inom 
MEG ökar trivseln på vissa skolor, och minskar på andra. T.ex. på MEG Stockholm har 
den sjunkit kraftigt vilket sannolikt är tätt sammankopplat med de konflikter mellan 
elever som fanns på skolan för tidpunkten vid mätningen. 
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4.2.2. Undervisning och studiemiljö 


Undervisning och studiemiljö – Klaragymnasium 


Graden av nöjdhet varierar kraftigt mellan olika enheter, där andelen nöjda elever 
skiljer sig med över 27% mellan den skola där eleverna är mest respektive minst nöjda.  


Då differensen mellan skolorna är mycket stor, behöver vi titta närmare på vad detta 
beror på. Som ett led i detta har vi från huvudmannens sida initierat ett arbete med 
förbättrad undervisningsutvärdering kommande år. Med hjälp av den räknar vi med 
att kunna ge bättre verktyg till skolorna för att utveckla undervisningen i positiv 
riktning. Detta underlag bildar sedan utgångspunkt för vad som kan utvecklas i 
undervisningen, både på individnivå hos läraren, men framför allt på skolnivå.  


 


Gällande andel elever som tycker att de kan få arbetsro i skolan har den sjunkit år från 
år. Både inom Klaragymnasium som helhet och på varje enhet utom i Stockholm 
Norra.  


De sjunkande siffrorna beror motsägelsefullt nog på att skolornas attraktionskraft ökat, 
vilket i sin tur innebär att antalet elever ökat, i vissa fall kraftigt. Att skolorna blivit mer 
populära är självklart roligt, men det ställer också större krav på hur man utformar en 
god lärandemiljö, både fysiskt, pedagogiskt och socialt. Värdegrundsarbete, studiero 
och relationer blir därför ett viktigt fokusområde för skolornas arbete framöver.  
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Undervisning och studiemiljö – Hermods gymnasium 


Graden av nöjdhet med undervisningen varierar kraftigt mellan respektive enhet. En 
skillnad på 26% mellan lägst och högst. Dessa siffror ligger långt ifrån önskade värden, 
även om vi får indikationer från skolorna att det vänder uppåt. Vi tror att utvecklingen 
visar sig i nästkommande mätningar. Från huvudmannens sida har vi initierat ett 
arbete med att förbättra undervisningsutvärderingen, vilket blir ett viktigt verktyg för 
att skolorna att kunna utveckla undervisningen i positiv riktning. Det kommer vara en 
del i vår satsning att höja skolornas kvalité även på ett mer övergripande plan.  


 


Gällande andelen elever som anser att de kan få arbetsro har detta ökat både på 
totalen och inom samtliga enheter. Under det senaste året har skolorna gjort stora 
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satsningar för att öka trivsel, trygghet och studiero. Man ansåg, inte minst från 
huvudmannanivå, att detta arbete var nödvändigt för att kunna förbättra skolornas 
kvalité. För Hermods gymnasium har det varit utmanande att möta en elevgrupp man 
inte hade så stor vana från. Men man har gjort flera insatser för att anpassa 
organisation, arbetssätt, elevhälsans arbete liksom studiemiljö och lokaler.   


 


Undervisning och studiemiljö – Mikael Elias 


Graden av nöjdhet med undervisningen varierat kraftigt mellan respektive enhet inom 
Mikael Elias, skillnaden är över 40% mellan lägst och högst. 


MEG har två skilda typer av skolor. MEG Göteborg och MEG Sundsvall är båda attraktiva 
skolor som lockar elever med mycket höga meritpoäng. MEG Sollentuna och MEG 
Stockholm har däremot många elever från Stockholms förorter och kännetecknande 
för målgruppen är att de ofta har låga förkunskaper, och låg studievana. Detta 
innebär att skolorna inom MEG kan och måste organisera sitt arbete, elevhälsan och 
undervisningen annorlunda. För att lyckas stärka undervisningen på MEG Sollentuna 
och MEG Stockholm har huvudmannen tillsammans med skolorna under flera år 
arbetat med bl.a. Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog som föreläst 
och arbetat för att öka kunskapen om t.ex. tillgänglig undervisning, bedömningsfrågor, 
formativ bedömning och återkoppling för utveckling.  
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Andelen elever som anser att de kan få arbetsro i skolan sjunker inom Mikael Elias 
totalt sett, och på alla enheter utom i Sollentuna, där den har ökat mycket senaste 
året. Trots detta ligger Sollentuna ändå lägst till vad gäller hur eleverna känner att de 
kan få arbetsro. På liknande sätt som för Hermods Gymnasium har MEG Sollentuna 
behövt anpassa organisation, arbetssätt och undervisning efter den nya elevgrupp 
som skolan fått. Det är glädjande att arbetet börjar ge frukt och motsvarande insatser 
har därför initierats även på MEG Stockholm under året.  


 


4.3. Ändamålsenlig kvalitet 


Under läsåret 2017/2018 genomfördes ingen riktad uppföljning av vår verksamhets 
ändamålsenliga kvalitet, varför inga resultat finns att tillgå.  
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4.4. Sammanfattning och slutsats för vidare arbete 


Den samlade bedömningen kring kvalitet är att det finns stora skillnader mellan 
enheter och även mellan de tre huvudmännen. Skillnaderna är störst och mest 
utmanande när det gäller andelen elever som får examensbevis. Huvudmännens 
strävan att ”alla elever ska i mål” kommer att kräva både hårt arbete men också 
tydliga strukturer och verktyg för att följa upp och arbeta mot läroplansmålen.  


En viktig process i denna skolutveckling är inte mins det kollegiala lärandet mellan 
rektorer. Utifrån likheter och skillnader mellan skolorna finns det flera beröringspunkter 
där rektorerna kan byta erfarenheter och ta lärdom av beprövade metoder. Det 
kommer därför bli huvudmännens uppgift att med kontinuitet möjliggöra denna typ 
av erfarenhetsutbyte på ett strukturerat sätt. 


Inför 2018 när samtliga skolor ska verka under KLARA Teoretiska Gymnasium (om än 
som tre huvudmän) blir ökad måluppfyllelse och likvärdig undervisning än viktigare. 
Utifrån 2017/18 års resultat kring funktionell kvalitet är det vår bedömning att det finns 
tre viktiga faktorer som kan bidra till ökad måluppfyllelse. 


1. Ökad elevnärvaro 
2. Ökad kvalité i undervisningen 
3. Ökad förståelse för systematiskt kvalitetsarbete 


Flera rektorer (från alla huvudmän) påpekar att frånvaron hos vissa elevgrupper 
tenderar att öka, om än av delvis olika skäl, vilket också mätningar av elevfrånvaron 
visar. En del kan vara arbetsro och trivsel, men även andra faktorer spelar in. 
Undersökningen av den upplevda kvaliteten under året visar även den på skillnader 
mellan huvudmännen och skolor, men tydligt är att ett fokuserat arbete mot ökad 
trivsel och arbetsro ger resultat (Hermods Gymnasium, ökad arbetsro på samtliga 
enheter).  


Forskning visar att ökad elevnärvaro i skolan även ger ökad måluppfyllelse. Det blir 
därför viktigt att fortsätta stärka det närvarofrämjande arbetet under kommande 
läsår. Det kommer ske genom konferenser kring förebyggande åtgärder. Men också 
genommånadsuppföljning av varje elevs frånvaro och genom att huvudmannen 
säkerställer att skolorna har rutiner för återkoppling av frånvaro till vårdnadshavare.  


I vår analys av elevernas nöjdhet med undervisningen, ser vi att det finns skillnader 
och utmaningar. Det är därför viktigt att inför kommande läsår, stärka arbetet med hur 
undervisningens kvalitet kan utvecklas. Undervisningen är den enskilt störta faktor för 
elevernas resultat. Den är därför av extra betydelse för ökad måluppfyllelse och 
kommer därigenom att utgöra ett viktigt prioriterat områden för huvudmännen att 
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utveckla och följa upp. Framförallt viktigt är arbetet med att skapa likvärdighet utifrån 
läroplansmålen. 


Som tidigare beskrivits har huvudmännen utvecklat en undervisningsutvärdering som 
genomförs två gånger per år. Syftet är att utvärdera att alla pedagoger arbetar mot 
läroplansmålen och därigenom säkerställa likvärdigheten i undervisningen. Med hjälp 
av resultaten från utvärderingen kan vi på både enhetsnivå och huvudmannanivå se 
vilka områden som behöver stärkas och utvecklas. De flesta enheter har sedan 
tidigare arbetat med att öka kvalitén i undervisningen bland annat genom kollegialt 
lärande kring t.ex. ledarskap i klassrummet, adekvat återkoppling till eleverna, samt 
eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom 
undervisningsutvärderingarna får rektor och huvudman en än mer samlad bild av 
organisationens utvecklingsbehov och vilka områden som behöver prioriteras.  


Forskning visar att man med ett systematiskt kvalitetsarbete kommer längre i 
skolutvecklingen. Därför ser vi på huvudmannanivå ett behov av att stötta skolorna i 
hur de kan få igång ett tydligt och systematiskt kvalitetsarbete. Ett led i detta är att 
utöka kunskapen om kvalitetsarbete, genom till exempel det kollegiala lärandet 
mellan rektorerna. Det blir därför viktigt att skapa forum för kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyten 


Genom att titta på skolornas resultat över tid, är det tydligt att de enheter som kommit 
längre också har hittat en tydlig, systematisk metod för att jobba med sina 
kvalitetsfrågor. Ett exempel är Klara Sundsvall, som uppvisar goda resultat inom 
samtliga områden, och som har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete både 
på ledningsnivå och lärarnivå. Skolan beskriver hur de inom ramen för sitt 
kvalitetsarbete tillsammans, i olika forum och sammanhang, tittar närmare på hur de 
kan skapa goda förutsättningar för att stödja elevernas lärande och utveckling 
genom att kontinuerligt bygga upp sin kunskapsbank kring vad som fungerar, och vad 
som inte fungerar. Detta hjälper skolan att synliggöra sina processer och arbetssätt 
och utveckla verksamheten till att bli ännu bättre. Genom att dela detta och andra 
goda exempel kan vi via kollegiala erfarenhetsutbyten utveckla hela vår verksamhet 
på ett positivt sätt. 

















Ägar‐ och ledningsprövning
 
 
 
 


2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.


Ägar‐ och ledningskretsen
 


Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.


För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
 
Namn Personnummer


Marcus Strömberg


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 


Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
 


För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
 
Namn Personnummer


Telefon E‐post


Position eller befattning  


 


Lägg till person
 


 
 


Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.


Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.


Lägg till bilaga


 


Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.


Efterfrågat underlag för Ägar‐och ledningsprövning återfinns i bilaga B.ÄLP_Klara AB_Göteborg 2


 


Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
 


Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 
 
 


Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.







Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.


 


Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.


 


Lämplighet
 


För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.
 


Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
 


 Ja
 Nej


 


Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.


 







2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik,
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle och samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt
samhällsvetenskap
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. E-postadress:
tillstand@skolinspektionen.se. Svara alltså inte på detta e-postmeddelande.

Vänligen ange ansökans dnr SI 2019:984 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt
med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Amanda Zabielski
Utredare

Bilaga
Ansökan från Klaragymnasium AB

Kopia till
Klaragymnasium AB
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Statsbidrag som avser habiliteringsersättning
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Sektorn för socialtjänst socialtjänst
Ulrika Oschman-Pratz

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-27 2019VFN217  047

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS

Sammanfattning
För andra året i rad har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag i form 
av stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna, nu gällande 2019. 

Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som deltar i daglig 
verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Syftet med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. 
Målsättningen med daglig verksamhet är enligt lagstiftningen att den enskilde ska få en 
meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i 
samhällslivet. Insatsen erbjuds till personer med funktionsnedsättning som är i 
yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar sig. I dagsläget deltar 113 brukare i 
daglig verksamhet i olika omfattning av tid. 

Syftet med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning 
för att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens 
anvisningar avseende användande av 2019 års statsbidrag får bidraget användas av 
kommunerna till att:

- införa habiliteringsersättning, 
- höja befintlig habiliteringsersättning eller 
- bibehålla, en med stöd av statsbidraget 2018, höjd befintlig 

habiliteringsersättning.

Från och med 1 januari 2020 återgår ersättningen till ursprunglig nivå.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättningen under 2019 bibehålls på 2018 års 
ersättningsnivå med stöd av rekvirerat statsbidrag.

Erhåller Härryda kommun ytterligare medel ska dessa fördelas per deltagare utifrån 
närvaro i daglig verksamhet under 2019.
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Ärendet
Ersättningsformen habiliteringsersättning är frivillig för kommuner att betala ut. Cirka 88 
procent av Sveriges kommuner betalade ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig 
verksamhet före införandet av statsbidraget 2018.

Statsbidraget som fördelas nationellt omfattar under 2019 totalt 350 miljoner kronor. 
Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel, som baseras på totalt antal brukare med 
insatsen, tilldelas Härryda kommun 1 092 583 kronor. Vid rekvireringen finns det 
dessutom möjlighet för kommunerna att göra anspråk på eventuellt resterande medel. 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med 31 
december. Redovisning av användning sker och de medel som inte har använts under 
2019 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Ersättningsnivån på habiliteringsersättningen har före statsbidraget infördes varierat 
mellan cirka 40-50 kronor per heldag i olika kommuner. I Härryda kommun är den 
ursprungliga ersättningsnivån 45 kronor per heldag beräknat på 8 timmar. Under 2018 (1 
mars till 31 december) höjdes ersättningsnivån tillfälligt med stöd av statsbidraget till 90 
kronor per heldag.

Under 2018 rekvirerade 200 av Sveriges 290 kommuner statsbidraget. Kvarstående 
summa fördelades mellan de drygt 50 kommuner som vid rekvireringen 2018 meddelat 
att de önskade ta del av återstående medel. 2018 valde förvaltningen att endast rekvirera 
statsbidraget enligt fördelningsnyckeln eftersom ersättningen redan tillämpades och var i 
nivå med andra kommuner samt att tydligare riktlinjer inväntades i samband med 
redovisningen, av den av staten tillsatta, LSS-utredningen. I LSS-utredningen ingick 
direktiv om att se över habiliteringsersättningen och vid behov lämna lagstiftningsförslag 
i syfte att säkerställa en nationellt likformig utformning. Av utredningen, som 
redovisades i december 2018, framgår ett resonemang om kommunernas hantering av 
habiliteringsersättning och statsbidragets eventuella effekter men saknar vägledning för 
framtida hantering av enhetlig habiliteringsersättning vad gäller lagkrav och 
ersättningsnivå.

Det bidrag som rekvireras för Härryda kommun föreslås av förvaltningen att användas 
som en fortsatt tillfälligt höjd dagpenning med retroaktiv utbetalning från och med 1 
januari 2019. Enligt beräkningar möjliggör bidraget en fortsatt dubblering av 
dagpenningen under 12 månader, mellan 1 januari och 31 december, 2019. Det innebär 
att ersättningen uppgår till 90 kronor per heldag och 45 kronor per halvdag under 
perioden. Får kommunen ta del av medel som återstår efter rekvireringen avslutats, sker 
en retroaktiv fördelning per deltagare utifrån individuell närvaro i daglig verksamhet 
under året. 

Från och med 1 januari 2020 återgår habiliteringsersättningen till ursprunglig summa, 45 
kronor per heldag och 22,50 kronor per halvdag. 

Förvaltningen har i sitt förslag till beslut till Välfärdsnämnden beaktat synpunkter från 
Rådet för funktionshinderfrågor som inkom i samband med rekvirering av statsbidraget 
2018, att förutom de medel som tilldelats Härryda kommun enligt fördelningsnyckeln 
också lämna anspråk på eventuella återstående medel. Rådet för funktionshinderfrågor 
behandlar ärendet den 21 maj 2019.
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Lena Lager
Sektorchef Karin Lindell 

              Verksamhetschef

Bilaga:

1. Tydligare villkor för kommuners habiliteringsersättning
2. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för 

habiliteringsersättning
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2019-04-03 Tydligare villkor för kommuners habiliteringsersättning - Regeringen.se

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-villkor-for-kommuners-habiliteringsersattning/ 1/2

Tydligare villkor för kommuners
habiliteringsersättning
Regeringen förtydligar nu villkoren gällande stimulansbidrag
för habiliteringsersättning genom en ändring i
Socialstyrelsens regleringsbrev. Syftet är att de statliga
medlen ska nyttjas i högre grad, och komma fler människor
till del.

– Många kommuner har tolkat de tidigare villkoren som att de bara får
lov att använda medlen till införande eller höjningar av
habiliteringsersättningen under första året. Nu har regeringen
tydliggjort att statsbidraget även får användas till att bibehålla en nivå
på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget, säger
socialminister Lena Hallengren.

– Det har funnits en osäkerhet om hur bidraget får användas som i
vissa fall lett till att kommuner hellre valt att återbetala pengarna till
Socialstyrelsen istället för att använda pengarna till höjd dagpenning.
Genom att förtydliga villkoren är regeringens förhoppning att fler
kommuner använder medlen för avsett ändamål, säger socialminister
Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska fördela 350 miljoner kronor till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2019. Medlen ska
fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i
kommunen.

Kontakt

Joakim Spångberg 
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
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Telefon (växel) 08-405 10 00 

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

 Prenumerera via e-post

 Social departementet på Twitter 

Publicerad 14 februari 2019
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Sektorn för socialtjänst
Elin Hjalmarsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-01 2019VFN247  106

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att rekommendera 
Sveriges kommuner att gemensamt, till SKL, finansiera förutsättningar för att arbeta 
evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning. Tidigare har detta 
finansierats med tillfälliga centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig 
gemensam finansiering från kommunerna. Kostnaden för Härryda beräknas bli cirka 74 
000 per år. Förvaltningen bedömer att det är väsentligt för utvecklingen av tjänsterna till 
socialtjänstens målgrupper samt för verksamheternas kostnadseffektivitet att fortsatt 
använda nationella kvalitetsregister som källa för uppföljning av kvalitet och effektivitet. 
Förvaltningen förordar att anta SKL:s Rekommendation om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anta SKL:s Rekommendation om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner 
antar rekommendationen.

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings kongress har beslutat att SKL ska stödja 
medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska 
finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som åsyftas har skett genom nationellt gemensamma 
utvecklingsinsatser på flera områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits 
inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer kortsiktig karaktär. För områden där 
kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs 
en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning.

Därför föreslår SKL nu en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla 
andra register för socialtjänstens verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av 
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem 

Kostnad
För Härryda kommun beräknas kostnaden bli cirka 74 000 kr per år.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det är väsentligt för utvecklingen av tjänsterna till 
socialtjänstens målgrupper samt för verksamheternas kostnadseffektivitet att fortsatt 
använda nationella kvalitetsregister som källa för uppföljning av kvalitet och effektivitet. 
Det är nödvändigt att jämföra verksamheternas kvalitet och kostnader med andra 
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kommuners för att kunna ta del av goda exempel, lära, förbättra tjänster och använda 
skattemedlen så effektivt som möjligt. Förvaltningen förordar att anta SKL:s 
Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Bilaga 1 
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Lena Lager
Sektorschef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

MEDDELANDE FRAN 
STYRELSEN NR 15/2018 
2018-12-14 

Vårt ärendenr: 
18/00003 

Kommunstyrelserna 

Meddelande från styrelsen - Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018. 

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@sk1.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 

Bakgrund 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfallig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfalliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas. 

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas - tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med 
SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 
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• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena Micko 
Ordförande 
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Vårt dnr : 18/00295 

KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyming mom ett mer samlat system för kunskapsstyming inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april, 12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni. 
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Sveriges 
Kommun 
och Land 
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Inledning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet. 

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 
• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyming ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• 
• 

• 
• 

tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas . 
möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 
dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning. 
brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar . 
att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat. 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst. 

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamh eter och funkt ioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL . 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv for sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder ( och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderornrådet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa. 
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas - t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrn ing av avgörande delar för kunskapsstyrnin g inom 
socialtjänsten. 

Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyming inom landsting/regioner: 

• K valitetsregister, Registercentrum organisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät= 9,5 mkr . 
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamm a system för 
kunskapsstymi ng = 7 mkr . 

Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel ( 16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyming utanför medlemsfinansieringen. 

Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrningfor både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag. 
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstymingssystem. 

Förslag till beslut: 
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 

finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning. 
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyming inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyming i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet. 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent. 
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte. 

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen. 
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder 
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstymingen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 

Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är: 

• Senior alert - kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner) 

• Svenska palliativregistret - kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner) 

• BPSD-registret - kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner) 

• SveDem - kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner) 

• Rikssår - kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 

De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten: 

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg: 
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen). 
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i pilotundersökningen 2017). 

2. Brukarundersökning inom funk tionshinderornrådet: 
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017). 

Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersöknin garna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funkt ionshinderornrådet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor. 

Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskaps styrning 
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. 

För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av: 

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter 
(i Partnerskapet). 

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S. 
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap. 
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyming inom socialtjänstens 
verksamheter. 

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyming, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga. 

Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyming samt samordning av dessa genom medlemsavgiften. 

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läknings tiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett. 

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyming t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstymingsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 

10 

Page 116 of 216



En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 

Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver. 
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna. 

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare 
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen. 
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-25 2019VFN246  709

Verksamhetsuppföljning hemtjänst 2018

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2010-03-22 att införa valfrihetssystem 
inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV). Valfrihetssystemet omfattar hemtjänst i ordinärt boende och innebär att den 
enskilde får välja utförare av hemtjänstinsatsen. Kommunstyrelsen i Härryda kommun 
hade under 2018 ansvaret för stöd, service och omsorg till äldre personer och till personer 
som har funktionsnedsättning. Av det följer ansvaret att följa upp den verksamhet som på 
uppdrag av kommunen bedrivs inom området.

Uppföljningen har genomförts av enheten utveckling och uppföljning på sektorn för 
socialtjänst. Resultatet av uppföljningen har sammanställts i rapporten 
Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2018, daterad 2019-03-27. Under år 2018 
fanns två utförare, dels den kommunala hemtjänsten och dels det privata alternativet 
Aidal Care Services AB (Aida). Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat att de 
två utförarna, som verkat i kommunen och utfört både service och omsorgsinsatser, i stort 
sett uppfyller de krav som ställs. På två punkter har påpekanden gjorts, dels gällande 
utbildningskravet, dels gällande dokumentationen. På en punkt ställs krav på åtgärdsplan, 
och det gäller kravet personalkontinuitet.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2018.

Ärendet
Kommunstyrelsen i Härryda kommun hade under 2018 ansvaret för stöd, service och 
omsorg till äldre personer och till personer som har funktionsnedsättning. Av det följer 
ansvaret att följa upp den verksamhet som på uppdrag av kommunen bedrivs inom 
området. Uppföljningen omfattar hemtjänstutförare som utför omsorgs- och 
serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Under år 2018 fanns två utförare, dels 
den kommunala hemtjänsten och dels det privata alternativet Aidal Care Services AB 
(Aida).

Den kommunala hemtjänsten verkar i hela kommunen medan det privata Aida har 
begränsat sitt upptagningsområde till delområde Väst. Valfrihetssystemet omfattar inte 
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utförande av insatser nattetid (kl. 23.00–07.00) och inte heller uttryckning på larm, dessa 
insatser utförs enbart av den kommunala hemtjänsten. Antalet personer med behov av 
hemtjänstinsatser är cirka 700, varav runt 250 enbart har behov av insatsen 
trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm). Det är knappt tio personer, totalt, som har valt 
att få sina insatser utförda av Aida.

Uppföljningen har genomförts av enheten utveckling och uppföljning på sektorn för 
socialtjänst. Till grund för uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar 
valfrihetssystemet i hemtjänsten. Utöver att bedöma hur utförarna lever upp till kraven i 
förfrågningsunderlagen syftar uppföljningen till att lyfta fram goda exempel som kan 
utgöra underlag för utvecklingsarbete i utförarnas verksamhet.

Till föreliggande uppföljning har följande uppgifter och underlag inhämtats:

 Registerutdrag och uppgifter från andra myndigheter och organisationer, ex 
Skatteverket 

 Sektorn för socialtjänsts ekonomiuppföljning 
 Brukarundersökningar, kommunal och nationell 
 Nationella data, ex Kommun- och landstingsdatabasen 
 Besök i verksamheten, inklusive intervju med chef och personal 

Förvaltningen har valt att använda Kravsorteraren, som utvecklats av Sveriges 
Kommuner och Landsting, och är ett verktyg som används för att sortera kraven i 
förfrågningsunderlaget. Kraven kan grovt indelas i fyra huvudområden och inom varje 
område finns ett antal specifika krav som kan bli föremål för uppföljning. Varje krav har 
bedömts utifrån huruvida kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls. 

De fyra huvudområdena är; 

 A. Administrativa krav / krav på utförande organisation

 B. Utbildningskrav

 C. Krav på fungerande processer och rutiner

 D. Krav på insatser och resultat
Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat att de båda utförarna i stort sett 
uppfyller de krav som ställs. På två punkter har påpekanden gjorts, dels gällande 
utbildningskravet, som hos båda utförarna uppfylls delvis, dels gällande 
dokumentationen, som hos Aida kan förbättras. På en punkt ställs krav på åtgärdsplan, 
och det gäller kravet personalkontinuitet, som i kommunens hemtjänst behöver förbättras.

Lena Lager
Sektorschef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef

Bilaga 1 

PM Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2018
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Verksamhetsuppföljning av utförare inom hemtjänst 2018

Uppdrag och bakgrund

Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2010-03-22 att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar 
hemtjänst i ordinärt boende. Kommunstyrelsen hade under 2018 i Härryda 
kommun ansvaret för stöd, service och omsorg till äldre personer och till 
personer som har funktionsnedsättning. Av det följer ansvaret att följa upp 
den verksamhet som på uppdrag av kommunen bedrivs inom området. 
Uppföljningen har genomförts av enheten utveckling- och uppföljning på 
sektorn för socialtjänst.

Till grund för uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar 
valfrihetssystemet i hemtjänsten. Utöver att bedöma hur utförarna lever upp 
till kraven i förfrågningsunderlagen syftar uppföljningen till att lyfta fram 
goda exempel som kan utgöra underlag för utvecklingsarbete i utförarnas 
verksamhet. Resultatet av uppföljningen sammanfattas i föreliggande 
rapport, som delges välfärdsnämnden. 

Rapporten omfattar hemtjänstutförare som utför omsorgs- och 
serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Under år 2018 fanns två 
utförare, dels den kommunala hemtjänsten och dels det privata alternativet 
Aidal Care Services AB (Aida). Utförare som enbart tillhandahåller 
serviceinsatser innefattas därmed inte i uppföljningen.

Den kommunala hemtjänsten verkar i hela kommunen medan det privata 
Aida har begränsat sitt upptagningsområde till delområde Väst. 
Valfrihetssystemet omfattar inte utförande av insatser nattetid (kl. 23.00–
07.00) och inte heller uttryckning på larm, dessa insatser utförs enbart av 
den kommunala hemtjänsten. Antalet personer med behov av 
hemtjänstinsatser är cirka 700, varav runt 250 enbart har behov av insatsen 
trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm). Det är knappt tio personer, totalt, 
som har valt att få sina insatser utförda av Aida.
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Under år 2018 har fem företag utretts för att bli utförare av 
hemtjänstinsatser, inget av dem blev godkänd eftersom de inte nådde upp 
till kraven i förfrågningsunderlaget. Av de kontrakterade privata utförarna 
har ett (1) företag utgått ur valfrihetssystemet på grund av bristande 
kundtillströmning och två andra företag har sagt upp sina avtal och lämnar 
uppdragen senast i januari 2019. Från 1 januari 2019 krävs tillstånd från 
IVO för att bedriva hemtjänstverksamhet. Ansökningsavgiften är satt till 
30 000 kr, vilket befaras medföra att färre fåmansföretagare deltar i 
valfrihetssystemet.

Kravsorteraren

Förvaltningen har valt verktyget Kravsorteraren för att genomföra 
uppföljningen. Kravsorteraren är utvecklad av Sveriges Kommuner och 
Landsting och används för att sortera kraven i förfrågningsunderlaget. 
Kraven kan grovt indelas i fyra huvudområden och inom varje område finns 
ett antal specifika krav som kan bli föremål för uppföljning. Varje krav har 
bedömts utifrån huruvida kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls. I de fall 
där exceptionell god kravuppfyllelse identifierats har detta noterats. I dessa 
fall kan uppföljningsresultatet tjäna som ett gott exempel.

De fyra huvudområdena är; 

 A. Administrativa krav / krav på utförande organisation

 B. Utbildningskrav

 C. Krav på fungerande processer och rutiner

 D. Krav på insatser och resultat
En mer fullödig beskrivning av områdena återfinns i bilaga 1.

Källor till inhämtade uppgifter och underlag

Till föreliggande uppföljning har följande uppgifter och underlag inhämtats:

 Registerutdrag och uppgifter från andra myndigheter och 
organisationer, ex Skatteverket 

 Sektorn för socialtjänsts ekonomiuppföljning 
 Brukarundersökningar, kommunal och nationell 
 Nationella data, ex Kommun- och landstingsdatabasen 
 Besök i verksamheten, inklusive intervju med chef och personal 
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Kravområde och 

uppföljningspunkt

Utförare

A. Administrativa krav/ krav på 

utförande organisation Egen regi Aida 

1 Inbetalda skatter och avgifter: Uppfylls Uppfylls

2 Stabil ekonomisk och finansiell 

ställning: Uppfylls Uppfylls

B Utbildningskrav på personal

1 Aktuell omsorgspersonal är 

undersköterskeutbildad/har 

erfarenhet:

Uppfylls

delvis

Uppfylls

delvis

2 Högskoleutbildad personal inom 

vårdområdet finns i ledningen: Uppfylls Uppfylls

C Krav på fungerande processer 

och rutiner

1 Fungerande 

kvalitetsledningssystem: Uppfylls Uppfylls 

2 Fungerande rutiner för 

upprättande av 

genomförandeplan: Uppfylls Uppfylls

3 Fungerande rutiner för 

tilldelning av personlig 

kontaktman: Uppfylls Uppfylls

4 Dokumentation: Uppfylls

Uppfylls

delvis

D. Krav på resultat 

1 Delaktighet och trygghet: 

brukaren har genomförandeplan: Uppfylls Uppfylls 

2 Delaktighet och trygghet: 

brukarna känner till sin 

kontaktman: - -

3 Kontinuitet: insatserna 

samordnas och ges med så få 

personal som möjligt:

Uppfylls 

inte Uppfylls
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Resultat

Kommentarer till resultatet 

A Administrativa krav / krav på utförande organisation
Uppgifter om ekonomisk skötsamhet och ställning har inhämtats från 
kreditupplysningsföretag och kommunens ekonom. Båda de undersökta 
utförarna når upp till kraven.

B Utbildningskrav på personal

Aktuell omsorgspersonal är undersköterskeutbildad/har erfarenhet (B1)
Mot bakgrund av tidigare uppföljningsresultat beslutades det att följa upp 
personalstyrkans utbildningsnivå för samma period år 2018 som år 2016. 
Förfrågningsunderlagets kompetenskrav är att personal som utför omsorg 
och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet eller minst tre års yrkesutövning. Vid 
nyrekrytering av tillsvidareanställd personal ska kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet krävas vid omsorgsinsatser.

En undersköterska kategoriseras av att ha fullföljt omvårdnadsprogrammet 
medan ett vårdbiträde har annan utbildningsbakgrund. Nedan följer en 
sammanställning av antalet och andelen undersköterskor respektive 
vårdbiträden i hemtjänsten, månadsvis för perioden maj 2018 till och med 
oktober 2018. Underlaget för beräkningarna har hämtats ur kommunens 
statistiksystem Qlikview och från en lista framtagen av privata utföraren 
Aida. En medarbetare räknas med endast om denne arbetat (d.v.s. har 
registrerat arbetat tid) under aktuellt tidsintervall. All personal som utför 
omsorg, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt serviceinsatser har 
räknats med, oavsett anställningsform så som tillsvidareanställning, 
visstidsanställning och vikarie anställd på timmar.

Aida
Under perioden maj till oktober 2018 bestod Aidas totala personalstyrka i 
Mölnlycke av 14 personer. Andelen undersköterskor var 57 % och andelen 
vårdbiträden var 43 % av den totala personalstyrkan. Sett över perioden 
varierar andelen undersköterskor i tjänst mellan 50 och 63 %, se diagram 1. 

Jämfört med 2016 har Aidas totala personalstyrka ökat, vilket även andelen 
undersköterskor har gjort, från 50 % till 57 %. Andelen undersköterskor i 
tjänst är jämnare fördelat under perioden jämfört med tidigare år. 
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Diagram 1
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Aida

Kommunala hemtjänsten
Under perioden maj till oktober 2018 bestod den kommunala hemtjänstens 
totala personalstyrka av 192 personer. Andelen undersköterskor var 60 % 
och andelen vårdbiträden var 40 % av den totala personalstyrkan. Sett över 
perioden varierar andelen undersköterskor i tjänst mellan 57 och 74 %, se 
diagram 2. 

Jämfört med 2016 har kommunens totala personalstyrka minskat något. 
Andelen undersköterskor har ökat från 56 % till 60 %. Andelen 
undersköterskor i tjänst är i stort sett lika jämt fördelad under perioden 
jämfört med tidigare år.
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Diagram 2
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Bedömningen är att hemtjänstutförarna delvis uppfyller utbildningskravet 
eftersom inte all personal är undersköterskeutbildad och det heller inte kan 
uteslutas att vårdbiträden med färre än tre års erfarenhet har utfört 
omsorgsinsatser. För att kunna göra en mer träffsäker bedömning om kravet 
uppfylls behöver uppgifter inhämtas om relationen mellan å ena sidan 
antalet utförda omsorgs- och hälso- och sjukvårdsinsatser och å den andra 
sidan antalet utförda serviceinsatser, vilket kräver en större arbetsinsats. 
Noterbart är dock att andelen undersköterskor, trots bristen på denna 
yrkeskategori, har ökat jämfört med 2016 och därmed får det antas att 
uppfyllandet av utbildningskravet går åt rätt håll.

För kännedom så är i mars 2019, om man endast ser till tillsvidareanställd 
hemtjänstpersonal, fördelningen 86 % undersköterskor och 14 % 
vårdbiträden. Motsvarande fördelning hos Aida i mars 2019 är drygt 60 % 
undersköterskor och knappt 40 % vårdbiträden.

Högskoleutbildad personal inom vårdområdet finns i ledningen (B2)
Båda utförarna uppfyller kraven på ledningskompetens.

C Krav på fungerande processer och rutiner 

Fungerande kvalitetsledningssystem C1
Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst och hälso- och 
sjukvård ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp 
av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska 
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verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå 
av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 

Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande processer, 
rutiner samt verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete utifrån den 
verksamhet som bedrivs. 

Fungerande rutiner för upprättande av individuell genomförandeplan C2
En individuell genomförandeplan är en viktig del i den sociala 
dokumentationen. Genomförandeplanen upprättas av utföraren tillsammans 
med den enskilde. Av genomförandeplanen ska det framgå hur de beviljade 
insatserna ska utföras, det ska framgå när, var och hur samt av vem 
insatserna utförs samt mål med insatsen. En genomförandeplan ska enligt 
kommunens riktlinjer upprättas inom två veckor efter det att insatsen 
verkställts och den ska följas upp minst en gång per år. 

Både kommunen och Aida har fungerande rutiner för upprättande av 
individuell genomförandeplan (IGP). Enligt rutinen ska genomförandeplan 
upprättas inom två veckor efter verkställighet och ska därefter 
revideras/uppdateras efter behov.

Se även nedan: Delaktighet och trygghet: brukaren har IGP (D1)

Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3 
Enligt rutinen ska brukaren tilldelas en kontaktman i samband med att 
insatsen verkställs. Kontaktmannen är den som har ansvar för att hålla i 
välkomstsamtal samt upprätta och följa upp genomförandeplan. 
Kontaktmannen håller kontakt med vård- och omsorgskedjan såsom rehab, 
hemsjukvård, vårdcentral samt planerade kontakter med närstående om 
behov och önskemål finns. Kontaktmannen ansvarar också för att enhetens 
samordnare informeras om eventuella förändringar. 

Både kommunens hemtjänst och Aida har fungerande rutiner för tilldelning 
av kontaktman. Brukaren ska enligt rutinen informeras om vem som är 
kontaktman i samband med att beslutet verkställs.

Dokumentation C4
Kommunal hemtjänst utför dokumentation i verksamhetssystemet Treserva. 
All personal ska ha tillgång till mobila handenheter (mobiltelefoner) för att 
säkerställa att dokumentationen och information är tillgänglig för 
personalen samt för att personalen ska kunna dokumentera händelser av vikt 
i direkt anslutning till utförandet av insatsen. Kommunens hemtjänst 
använder också mobiltelefonerna för digital signering vid utförandet av 
delegerade åtgärder som exempelvis läkemedelsöverlämning. 

I och med användning av verksamhetssystemet Treserva skiljs SoL- och 
HSL dokumentation automatiskt åt. Mobila handenheter inom hemtjänsten 
medför att mycket lite information behöver hanteras i pappersform av 
personalen och att dokumentationen istället förvaras i den digitala akten 
vilket underlättar i säkerställandet av exempelvis sekretesshanteringen. 
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Tekniska brister uppstår i dokumentationen när telefonerna inte kan ansluta 
till internet och det därför inte fungerar att läsa eller föra dokumentation 
eller digital signering.

Aida har inte tillgång till mobila handenheter eller verksamhetssystemet 
Treserva. Enligt förfrågningsunderlaget ska externa utförare på sikt 
dokumentera på samma sätt och i samma system som kommunens 
hemtjänst. 

Aida
Aida har under 2018 arbetat med kvaliteten på dokumentationen, målet är 
att alla medarbetare ska vara trygga och självständiga avseende 
dokumentation. Aidas dokumentation förs delvis av samordnare som 
dokumenterar information som sammanfattas utifrån daganteckningar 
dokumenterade av hemtjänstpersonalen. Detta är så kallad indirekt 
dokumentation vilket medför risker såsom felaktiga/uteblivna uppgifter av 
vikt i dokumentationen. 

Kommunens hemtjänst
Vad gäller kvalitet avseende innehållet i dokumentationen som förs av 
kommunens hemtjänst bedöms den som att den uppfyller krav i både 
SOSFS 2014:5 och interna riktlinjer för social dokumentation.

D Krav på resultat 

Delaktighet och trygghet: brukaren har individuell genomförandeplan (D1)
Enligt kommunens riktlinje och Aidas rutiner så ska brukarens individuella 
genomförandeplan upprättas inom 14 dagar efter påbörjad verkställighet. 
Genomförandeplanen ska sedan revideras vid behov och minst en gång per 
år. 

Det mått som först använts här är kommunens resultat i Socialstyrelsens 
enhetsundersökning. I undersökning som genomförs årligen efterfrågas 
bland annat hur många av det totala antalet genomförandeplaner som har 
upprättats eller reviderats under de senaste sex månaderna (mätdatum vecka 
12-14). Aida har redovisat sitt svar på samma fråga direkt till kommunen. 

Det som är viktigt att väga in i bedömningen av resultatet är dels att 
kommunen har totalt 700 brukare (varav 250 hemtjänsttagare har enbart 
larm) och att Aida har sju brukare. Dessutom att genomförandeplanerna 
enligt riktlinjerna ska revideras minst en gång per år vilket innebär att en 
okänd andel genomförandeplaner högst troligen revideras under de övriga 
sex månaderna under året. I syfte att verifiera detta genomfördes en 
dokumentationsgranskning av totalt 48 ärenden vilket visar att kommunen 
har upprättat/följt upp 84 % av de granskade ärendena enligt riktlinjerna, 
dvs inom ett år.

Aida
86 % av det totala antalet genomförandeplanerna har upprättats eller 
reviderats under de senaste sex månaderna. 
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Kommunens hemtjänst
45 % av det totala antalet genomförandeplanerna har upprättats eller 
reviderats under de senaste sex månaderna enligt resultat från 
Socialstyrelsens enhetsundersökning. Vid egen dokumentationsgranskning 
(stickprov) har 83 % av de granskade ärendena enligt riktlinjerna, dvs inom 
ett år.

Delaktighet och trygghet: brukarna känner till sin kontaktman (D2)
Både kommunens hemtjänst och Aida har rutiner för kontaktmannaskapet. I 
rutinerna ingår uppdragsbeskrivning och i den ingår att kontaktmannen så 
snart brukarens insats verkställs ska informera brukaren om att man är 
kontaktman och vilka särskilda uppgifter som ingår i förhållande till 
brukaren. Båda utförarna lämnar en pärm till hemtjänsttagare i samband 
med att insatserna verkställs, i vilken en av flikarna innehåller 
kontaktuppgifter och information om vem som är kontaktman. Även i den 
individuella genomförandeplanen framgår det vem som är kontaktman.  
Enligt Socialstyrelsens enhetsundersökning 2018 så framgår det i 48 % av 
det totala antalet journaler vem som är kontaktman till brukaren. 

Det finns dock ingen specifik mätning som ger svar på om brukarna känner 
till sin kontaktman.

Det som tyder på att brukarna känner till vem som är kontaktman och att 
kontaktmannauppdraget utförs är resultatet från Socialstyrelsens 
brukarundersökning 2018. Där anger 82 % av de svarande brukarna 
upplever att det är lätt att få kontakt med personalen. 93 % upplever att de 
har förtroende för personalen. 85 % upplever att personalen tar hänsyn till 
brukarens åsikter och önskemål och 86 % av de svarande brukarna upplever 
att personalen utför sina arbetsuppgifter. Socialstyrelsens enkät skickas till 
brukare med insatser från kommunen och externa aktörer. En åtgärd som 
kommunen kommer att införa är en rutin för att även i journalen konsekvent 
dokumentera vem som är kontaktman. Förutom för brukaren själv, kan detta 
vara en viktig uppgift att hålla tillgänglig även för professioner som 
handläggare och personal från den kommunala hälso- och sjukvården och 
rehab.

Se även ovan: Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3

Kontinuitet: insatserna samordnas och ges med så få personal som möjligt 
(D3)
Kontinuitet mäts i insatskontinuitet och personalkontinuitet. 
Personalkontinuitet bedöms genom antalet personal som en hemtjänsttagare, 
med mer än två insatser per dag, möter under 14 dagar. 

Målsättningen för 2018 var att en hemtjänsttagare skulle möta högst 14 
personal under den angivna perioden. I verksamhetsplanen för 2019 anges 
inget verksamhetsmål för personalkontinuiten. 

2015 2016 2017 2018

16 14 15 17
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Aida
Vad gäller personalkontinuitet för de hemtjänsttagare som får sina insatser 
genom Aida så det totala antalet anställda som utför insatser i Härryda 
kommun 14 personal. Det medför att hemtjänsttagarna inte kan träffa mer 
än 14 personal under en 14 dagars period. 

Kommunens hemtjänst
Kommunens resultat gällande antal personer en hemtjänsttagare möter 
under en 14 dagars period är i genomsnitt 17 personal under 2018.

2015 föranledde resultatet en åtgärdsplan samt att resurser för att förbättra 
resultatet tillsattes. Resultatet förbättrades 2016 men har efterkommande år 
försämrats. 
Kravet på kontinuitet kring brukaren har därmed inte uppfyllts när det gäller 
den kommunala hemtjänsten. Kravområdet är därför alltjämt föremål för en 
kontinuerlig åtgärdsplan.

Krav på åtgärder av utföraren som kan komma ifråga med anledning 
av uppföljningsresultaten 

B Utbildningskrav på personal
Båda utförarna uppfyller delvis kravet. Noterbart är att andelen 
undersköterskor har ökat hos de båda arbetsgivarna, sedan 2016 års 
åtgärdsplan noterades, och därför ställs inget krav på upprättande av ny 
åtgärdsplan. Det förväntas däremot att området fortsatt ska vara i fokus så 
att trenden med ökad andel undersköterskor i verksamheterna ska hålla i sig 
kommande år.

C Krav på fungerande processer och rutiner
Aida uppfyller delvis kravet för dokumentation. De använder ett eget 
utformat dokumentationssystem och tillämpar sk. indirekt dokumentation. 
Detta ställer ytterligare krav på dokumentationen för att minska risken för 
felaktiga uppgifter i dokumentationen. I kommunen pågår för närvarande ett 
arbete kring huruvida externa utförare ska ges samma förutsättningar till 
dokumentation som den kommunala hemtjänsten har eller om 
dokumentationen ska säkerställas på annat sätt och genom andra 
kravställningar. Oavsett hur kommunen fortsättningsvis ställer sig till att 
Aida ska använda kommunens system eller inte är det av stor vikt att Aida 
tillämpar SOSFS 2014:5 krav på dokumentation och kan uppvisa detta vid 
kommande uppföljning.

D Kontinuitet
Egenregin uppfyller inte kravet på personalkontinuitet. En djupare analys 
bör genomföras i syfte att läggas till grund för en ny åtgärdsplan eller 
revidering av 2015 års åtgärdsplan, som ska leda till förbättrat resultat.
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Bilaga 1. 

Kravsorteraren

A. Administrativa krav/ krav på utförande organisation
Kraven inom detta område utgörs huvudsakligen av krav på skötsel av 
organisationen. Externa utförare ska vara registrerade och fullgöra sina 
åligganden gentemot det allmänna, exempelvis i form av inbetalningar av 
arbetsgivaravgifter, ha ansvarsförsäkringar och liknande.

Samtliga utförare ska ha en stabil ekonomisk bas i verksamheten, för att 
kunna klara långsiktiga åtaganden.

B. Utbildningskrav
Ett område när det gäller krav på utföraren är att ledning samt aktuell 
personal ska ha rätt utbildning. All omsorgspersonal ska därför vara 
utbildade undersköterskor. De utförare som ska utföra omsorgsinsatser ska 
också i företaget ha en ledningskompetens motsvarande högskoleutbildning 
inom vård- och omsorgsområdet.

Utförare som utför omsorgsinsatser måste också kunna utföra hälso- och 
sjukvård på delegation och instruktion från legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Aktuell personal måste då ha den kompetens som krävs 
genom att delta i och bli godkänd i de utbildningar som kommunen 
anordnar.

C. Krav på fungerande processer och rutiner
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande författningar, mål, riktlinjer och 
rutiner inom området. All service och omsorg ska bedrivas enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet.

Dokumentationen av insatser enligt socialtjänstlagen ska göras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid handläggning av ärenden 
och genomförande av insatser samt Kommunens riktlinjer för social 
dokumentation. Hälso- och sjukvårdsinsatser som genomförs på delegation 
och direktiv skall dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och Patientdatalagen. 

Verksamheten ska ha ett ledningssystem för kvalitet för att med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. I detta ryms också krav på fungerande rutiner för 
att hantera uppkomna avvikelser, såsom exempelvis Lex Sara, samt 
synpunkter på verksamheten.

Verksamheten ska ha kända rutiner för hur individuella 
genomförandeplaner upprättas (IGP) och används och därtill rutiner för 
hur tilldelning av personlig kontaktman går till.

Basala rutiner gällande hygien ska tillämpas.
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I hemtjänstverksamhet förekommer en betydande nyckelhantering, varför 
rutiner för detta också ska finnas.

Utförande av omsorgsinsatser kräver fungerande samverkan med 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

D. Krav på insatser och resultat 
Kraven som sorterar i denna grupp har sin grund i socialtjänstlagens 
kvalitetskrav och värdegrund samt i de av kommunstyrelsen fastställda 
verksamhetsmålen för Vård och omsorg. Insatser inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet och brukarna ska uppleva delaktighet och trygghet i de 
insatser som ges. IGP som beskriver vilka insatser som ska ges ska finnas, 
hur insatserna ska ges, och brukaren ska ha varit delaktig i upprättandet.

För att skapa trygghet ska alla brukare därtill ha en särskilt utsedd 
kontaktman.

Att brukarna garanteras kontinuitet, såväl i tjänstens utförande som när det 
gäller antal personal är ett grundläggande resultatkrav. 

Eventuella åtgärder som kan komma ifråga med anledning av 
uppföljningsresultaten 

Påpekande
Resultaten delges samtliga utförare där goda exempel eller 
förbättringsområden lyfts fram och påpekas.

Då en utförare uppenbarligen inte kan fullgöra sina åtaganden och dessa 
bedöms vara av allvarlig grad genomför socialtjänsten en fördjupad 
granskning. De åtgärder som kan komma i ifråga med anledning av den 
fördjupade granskningen är:

Åtgärdsplan 
Avvikelser från avtal, ett påkallat besök eller en fördjupad granskning kan 
resultera i krav på åtgärder. Utföraren ska då presentera en åtgärdsplan, 
som godkänns av sektorschefen för socialtjänsten. När planen har 
genomförts och avrapporterats ska en förnyad uppföljning göras. 

Anmälan till andra myndigheter 
Vid allvarliga avvikelser ska alltid ställning tas till eventuell anmälan till 
polisen och/eller Inspektionen för vård och omsorg. Om det finns en 
grundad misstanke om ekonomiska oegentligheter ska uppgifterna 
överlämnas till ansvarig tillsynsmyndighet.

Varning 
Vid konstaterade brister i förhållande till avtal eller kontrakt kan dessa 
föranleda att en varning utdelas. Om utföraren inte har åtgärdat bristerna 
inom den tid som anges i varningen kan avtalet hävas. 
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Hävning av avtal eller kontrakt (extern verksamhet)
Om ansvariga myndigheter har konstaterat att en utförare inte fullgör sina 
skyldigheter när det gäller skatter och avgifter, eller vid andra allvarliga 
avvikelser från avtal eller kontrakt, kan avtalet med utföraren hävas. 
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-08 2018VFN12  622

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Sammanfattning
Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personal, så kallade pedagogiska måltider. Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett 
tillfälle för gemenskap och att ge en positiv och naturlig inställning till mat. Ett ytterligare 
syfte är att personalen utövar viss tillsyn i samband med måltiderna. För att förtydliga 
omfattningen och utformningen av subventionerade pedagogiska måltider har sektorn för 
utbildning och kultur tagit fram förslag till riktlinjer. Syftet är att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt gällande subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar även 
till att säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Riktlinjerna omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Kravet på tillsyn varierar 
beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att 
tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser, 
vilket också avspeglas i förslaget till riktlinjer för pedagogiska måltider. Inom 
förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för barnen i 
samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. Inom 
grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch där pedagogen betalar 15 kronor per måltid. För att 
tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i 
dialog med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna. 

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. Inom grundsärskola, gymnasiesärskola och 
gymnasiets introduktionsprogram bestäms antalet pedagoger utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt bifogad bilaga.
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Ärendet
Ärendet om förslag på riktlinjer för pedagogiska måltider behandlades på 
välfärdsnämndens sammanträde den 18 februari 2019 i § 41. Välfärdsnämnden beslutade 
då att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med svar på tre frågor. 

Återremissens kompletterande frågor

Merkostnad om antalet personal som äter pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till 
två per klass i årskurs F-3

Enligt de föreslagna riktlinjerna har 1 pedagog per grupp om 20 elever inom 
grundskoleverksamheten möjlighet att äta en delvis subventionerad lunch där pedagogen 
betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års 
pris). En utökning av antalet pedagogiska måltider till två per klass i årskurserna F-3 utan 
att minska på pedagogiska måltider för årskurserna 4-9 i motsvarande grad skulle 
medföra en ökad kostnad om 460 tkr utifrån aktuellt elevantal. Summan är beräknad 
utifrån antalet skoldagar per år (178 dagar), antal klasser i årskurserna F-3 (114 st) samt 
den del av måltidskostnaden som bekostas av Härryda kommun (ca 23 kr/pedagogisk 
måltid). 

Redogörelse för varför pengarna inte fördelas till respektive skola istället för att ligga 
centralt samt kostnaden att administrera detta

Förvaltningen bedömer att en skolvis uppdelning av budgeten skulle öka 
administrationen. Genom att de pedagogiska måltiderna hanteras centralt kan 
måltidsservice fakturera grundskoleverksamheten genom en samlad faktura istället för att 
fakturera varje enskild skola separat. 

Möjligheter att träffa överenskommelse med fackliga organisationer om utökad 
pedagogisk måltid och rastkompensation:

Rektor ansvarar för organisationen av elevernas skoldag och därmed medarbetarnas 
arbetstid och arbetsuppgifter. Utanför sin ordinarie undervisningstid har all personal viss 
tid för tillsyn av elever t.ex. rastvakt eller att delta i pedagogisk lunch. Hur dessa uppdrag 
fördelas beror på elevernas ålder och behov och vanligtvis är arbetslagen med och 
fördelar uppdragen mellan sig. Grundskolans rektorer organiserar redan idag en 
fördelning av pedagogiska luncher som gynnar de yngre eleverna, ofta med 2 
personal/grupp för åk F-1 medan det istället kan vara 1 personal/grupp för övriga 
årskurser. Många elever i behov av särskilt stöd har dessutom extra resurs som äter med 
dem. I de fall rektor bedömer att sådana extra resurser behöver tillsättas utöver det som 
finns centralt budgeterat så bekostas detta av skolans egna medel.

Lärares arbetstid har samverkats med lärarorganisationerna för att ge en balans mellan 
undervisning, förberedelse/planeringstid samt övriga uppdrag såsom rastvaktande. Om 
lärare skulle ha utökad tid för tillsyn skulle det behövas en utökning av lärarresurser för 
att även fortsatt leva upp till den samverkade överenskommelsen.

Pedagogiska måltider

Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett tillfälle för gemenskap och att ge en positiv 
och naturlig inställning till mat. Den vuxne vid bordet blir då en viktig förebild och 
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måltiden ger möjlighet till samtal mellan dem som deltar i måltiden. Det är även av 
betydelse att pedagogisk personal äter samma mat som barnen/eleverna. Därmed finns 
det ett pedagogiskt syfte att personal äter med barnen/eleverna. En pedagogisk del för 
barnen/eleverna är också att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka 
fram på bordet och duka av. 

Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personalen i olika former beroende på verksamhet. För att skapa en tydlighet kring detta 
har förslag till riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna syftar till att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt i sektorn gällande subventionerade måltider. Riktlinjerna ska även 
säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs. 
Riktlinjerna omfattar inte måltider på fritidshem. Personal på fritidshem och fritidsklubb 
ges dock möjlighet att äta enklare frukost och mellanmål för en månadskostnad om 150 
kronor via nettolöneavdrag, så kallat kaffeavdrag.

Skatteverkets regerverk och tillsynsansvaret
Av Skatteverkets regelverk framgår att fri eller subventionerad kost som huvudprincip är 
en skattepliktig förmån för den anställde. Från denna princip finns det undantag där fri 
eller subventionerad kost under särskilda förutsättningar kan vara skattefri. Ett sådant 
undantag är s.k. pedagogiska måltider som innebär att måltiden är skattefri (för lärare 
eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem) om personalen har 
tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn/elever under måltiden. En 
förutsättning för skattefriheten är att personalen enligt anställningsavtalet eller dylikt har 
skyldighet att delta i måltiden och att den sker under arbetstid. Således finns det möjlighet 
för fri eller subventionerad kost för utsedd personal som har tillsynsansvar. 

Tillsynsansvaret för personal inom förskola och skola är inte reglerat i lag, vilket det 
däremot är för vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken. Vårdnadshavarnas 
tillsynsansvar anses dock övergå till huvudmannen under den tid som barnet eller eleven 
vistas i verksamheten. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och 
elever får den tillsyn de behöver samt att ett barn/elev inte kommer till skada eller orsakar 
skada för någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och 
övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för 
barn i förskola och skolans lägre årskurser, vilket också avspeglas i antalet personal som 
deltar i de pedagogiska måltiderna.

Bemanning vid pedagogiska måltider
Nedan presenteras upplägget gällande pedagogiska måltider per verksamhet i Härryda 
kommun. Vissa faktorer kan förändra förutsättningarna som exempelvis 
elevgruppsammansättning eller barn med särskilda behov. Rektor i grundskolan, 
grundsärskolan samt gymnasiesärskolan kan besluta om vissa undantag från riktlinjerna 
utifrån förutsättningar i det specifika fallet. Den personal som inte är berättigad till att äta 
pedagogisk måltid betalar kupongpris.

Förskola
Inom förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för 
barnen i samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. 
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Grundskola
Inom grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch där pedagogen betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för 
skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års pris). För att tillgodose det starkare 
tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i dialog med rektorerna 
omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna.  

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. 

Grundsärskola
På grundsärskolan (inklusive träningsskolan) har pedagogerna möjlighet att äta lunch 
utan kostnad. Verksamhetschef för grund- och grundsärskola beslutar tillsammans med 
rektorer för särskolorna hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med 
måltider utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Gymnasieskola
Inom introduktionsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet finns det ett antal pedagoger som 
får möjligheten att äta en delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per 
måltid. Verksamhetschef beslutar antalet pedagoger per antalet elever utifrån 
elevgruppens sammansättning och de behov som finns.

Gymnasiesärskola
På gymnasiesärskola har pedagogerna möjlighet att äta lunch helt utan kostnad. Rektor 
beslutar hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltiden 
utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola
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         Sektorn för utbildning och kultur

Antagna i kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola      

Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för personal, så 
kallade pedagogiska måltider. För att förtydliga omfattningen och utformningen av subventionerade 
pedagogiska måltider har sektorn för utbildning och kultur tagit fram riktlinjer. Syftet är att skapa 
ett gemensamt förhållningsätt gällande subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar 
även till att säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Bemanning vid pedagogiska måltider
Nedan presenteras upplägget gällande pedagogiska måltider per verksamhet i Härryda kommun. 
Vissa faktorer kan förändra förutsättningarna som exempelvis elevgruppsammansättning eller barn 
med särskilda behov. Rektor i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiesärskolan kan besluta om 
vissa undantag från riktlinjerna utifrån förutsättningar i det specifika fallet. Den personal som inte 
är berättigad till att äta pedagogisk måltid betalar kupongpris.

Förskola
Inom förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för barnen i 
samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. 

Grundskola
Inom grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en delvis 
subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. Detta bekostas av central budget. För 
att tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i dialog 
med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna. Vem som ska äta pedagogisk 
måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor utifrån särskilda behov bedömer att fler 
vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. 

Grundsärskola
På grundsärskolan (inklusive träningsskolan) har pedagogerna möjlighet att äta lunch utan kostnad. 
Verksamhetschef för grund- och grundsärskola beslutar tillsammans med rektorer för särskolorna 
hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltider utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns. 

Gymnasieskola
Inom introduktionsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet finns det ett antal pedagoger som får 
möjligheten att äta en delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. 
Verksamhetschef beslutar antalet pedagoger per antalet elever utifrån elevgruppens sammansättning 
och de behov som finns.

Gymnasiesärskola
På gymnasiesärskola har pedagogerna möjlighet att äta lunch helt utan kostnad. Rektor beslutar hur 
många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltiden utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns. 
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-01 2019VFN161  612

Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2019/2020

Sammanfattning
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas 
av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från 
elevantal enligt budget/plan för 2019-2021 som fastställdes av kommunfullmäktige den 
19 november 2018. Organisationen anpassas också efter söktrycket per program inför 
läsåret 2019/20.  

Inom GR råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt statistik från 
preliminärantagningen uppgår antalet sökbara platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 
11 759, detta är en ökning med 397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet 
sökande gymnasieelever inom regionen har ökat med 69 i relation till föregående läsår 
och uppgår till 11 485 elever.  

Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära gymnasieskolor och 
har generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram. 

Sektorn föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 634 inför läsåret 
2019/2020. Detta är en ökning av organisationen i relation till förra året med 37 platser i 
år 1. Ökningen är en anpassning för att undvika underskott avseende interkommunala 
ersättningar.  

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet läsåret 2019/2020 
enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas 
av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från 
elevantal enligt budget/plan för 2019-2021 som fastställdes av kommunfullmäktige den 
19 november 2018. Organisationen anpassas också efter söktrycket per program inför 
läsåret 2019/20.  
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Inom GR råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt statistik från 
preliminärantagningen uppgår antalet sökbara platser inom GR inför läsåret 2019/20 till 
11 759, detta är en ökning med 397 platser jämfört med föregående läsår. Antalet 
sökande gymnasieelever inom regionen har ökat med 69 i relation till föregående läsår 
och uppgår till 11 485 elever.  

Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära gymnasieskolor och 
har generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram. 

Sektorn föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 634 inför läsåret 
2019/2020. Detta är en ökning av organisationen i relation till förra året med 37 platser i 
år 1. Ökningen är en anpassning för att undvika underskott avseende interkommunala 
ersättningar.  

Yrkesprogram 
Sektorn bedömer att barn- och fritidsprogrammet kan starta med 25 platser och där med 
öka med 3 platser från föregående läsår. Fordons- och transportprogrammet föreslås 
starta med 16 platser, trots att antalet behöriga förstahandssökande enbart uppgår till tio 
elever. Fler elever förväntas nå gymnasiebehörighet under våren. Söktrycket till el- och 
energiprogrammet ligger på samma nivå som föregående år. El- och energiprogrammet 
föreslås starta med 30 platser, en minskning med två platser i relation till föregående 
läsår. Denna minskning är en anpassning till tillgängliga arbetsplatser för eleverna i 
undervisningslokalerna. Handel- och administrationsprogrammet har minskat något 
avseende på antal förstahandssökande, dock förväntas klassen vara fylld vid läsårsstart 
varför tidigare organisation om 30 platser föreslås ligga fast.  

Högskoleförberedande program 
Söktrycket till det estetiska programmet ligger stabilt i förhållande till föregående år 
varför tidigare uppgång i platsantal, från 60 till 90, föreslås ligga fast. De fem nationella 
inriktningarna bild och form, musik, dans, teater samt estetik och media föreslås finnas 
kvar. Ekonomiprogrammet har ett fortsatt högt söktryck och förvaltningen föreslår en 
ökning av organisationen på ekonomiprogrammet inför höstterminen 
2019. Ekonomiprogrammets utökning är ett sätt att hitta en ekonomisk balans mellan 
köpta och sålda platser för gymnasieverksamheten. Söktrycket med avseende på behöriga 
förstahandssökande till det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga 
programmet är något lägre än tidigare år. Förvaltningen bedömer att antalet platser på 
samhällsvetenskapliga programmet ändå kan fyllas med hjälp av elever som sökt 
utbildningen i andra hand. När det gäller det naturvetenskapliga programmet föreslås en 
liten ökning av antalet platser för att uppnå en ekonomi i balans. Söktrycket till 
teknikprogrammet ligger stabilt i förhållande till föregående år varför 
tidigare organisation föreslås ligga fast. 
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NATIONELLA PROGRAM  ANTAL PLATSER 
 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
Barn- och fritidsprogrammet 25 22 22 22 
Ekonomiprogrammet 124 96 90 90 
El- och energiprogrammet  30 32 30 30 
Estetiska programmet, Dans 16 16 10 16 
Estetiska programmet, Bild och form 15 15 10 15 
Estetiska programmet, Estetik och 
Media 

15 15 10 15 

Estetiska programmet, Musik 30 30 20 30 
Estetiska programmet, Teater 14 14 10 14 
Fordons- och transportprogrammet 16 16 0 18 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

30 30 30 30 

Naturvetenskapsprogrammet 133 125 130 130 
Samhällsvetenskapsprogrammet 124 124 150 150 
Teknikprogrammet 62 62 60 60 
Total organisation årskurs 1  
(nationella program) 

634 597 512 626 

 

INTRODUKTIONSPROGRAM 
Vissa av platserna på introduktionsprogrammen (IM) är sökbara inom GR enligt 
samverkansavtalet. Därutöver finns varje läsår ett antal platser avsedda för 
kommuninvånare. Inför läsåret 2019/20 föreslås 6 sökbara platser på yrkesintroduktion på 
Hulebäcksgymnasiet. IM-platser avsedda för kommuninvånare anpassas efter 
elevgruppens behov.  
 

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef gymnasiet
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) 

) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

Pensionärsrådets behandling 

Pensionärsrådet noterar informationen. 

Pensionärsrådet ser positivt på arbetet med Agenda 2030. 

Pensionärsrådet anser att särskilda bevakningar av dricksvatten behövs i Härryda 
kommun för att säkra tillgång till rent vatten. 

Pensionärsrådet ifrågasätter att kommunen fortfarande har oljepannor i sina 
verksamheter. 

Pensionärsrådet anser att exploatering på jordbruksmark behöver begränsas. 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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Carina Westerelve Datum 2019-02-12 
Processledare  
Mobil: 070 – 020 76 04   
carina.vesterelve@vgregion.se 

 

 
 

1 
 

Bilaga 1 

Modellbeskrivning och uppföljningsplan Socialmedicinska 
mottagningar för vuxna i SIMBA-området 
 
 
Bakgrund 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 februari 2018, § 38, Koncernkontoret i 

uppdrag att i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust, kommunerna 

Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning samt att utveckla en 

uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar 2018. 

Den 27 september 2018, § 208 fattade västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om 

finansiering av processtöd för framtagande av modellbeskrivning och utveckling av en 

uppföljningsplan avseende integrerade verksamheter inom missbruk och beroendevård i 

SIMBA området. 

Ett förslag till såväl modellbeskrivning som uppföljningsplan har tagits fram i samverkan med 

SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust, kommunerna Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn, 

ett mycket digert underlag med förslag som kan vara applicerbart på integrerade 

verksamheter kring missbruk och beroende i hela Västra Götalandsregionen, om än med 

lokala variationer.  

 
Uppdrag   
 
Syfte 
Syfte med uppdraget var att arbeta fram en gemensam modellbeskrivning och 

uppföljningsplan för socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området under 2018.  

 

Målgrupp  

Målgruppen för mottagningen är personer över 18 år med missbruk och beroende av 

alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. 

Mottagningen är öppen för alla i SIMBA-områdets kommuner oberoende av vilken 

vårdcentral personen är listad på. 

 
Huvudmannaskap  

Huvudmannaskapet är delat mellan regionen och kommunen.  
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Bilaga 1 

Kommunen arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbruk i vissa fall 

(LVM) samt regionen arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

  

Ledning och styrning 

Den operativa ledningen bygger på ett delat ledarskap utifrån huvudmannaskapet. 

Chefskapet ligger kvar hos respektive verksamhet som har ansvaret för vården och de 

insatser som erbjuds vid den integrerade och samlokaliserade verksamheten. Detta medför 

att ledarskapet delas upp mellan verksamhetschefer för primärvården och psykiatrin som 

tillhandahåller hälso- och sjukvårdsåtgärder samt vissa psykosociala åtgärder och chef(er) 

från kommunerna som ansvarar för stöd, boende och sysselsättning samt vissa psykosocial 

åtgärder.  

Utvecklingsgrupp psykisk hälsa –vuxna som arbetar på uppdrag av SIMBAs 

samordningsgrupp har funktionen som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring 

psykisk hälsa. Det lokala samverkansarbetet organiseras genom lokala psykiatrigrupper. 

Dessa grupper fungerar som styrgrupp för verksamheten som erbjuder de integrerade 

insatserna.   

Utifrån rekommendationer och överenskommelser nationellt och regionalt, bör en 

utveckling ske mot en mer likriktad och organiserad integrering på samtliga socialmedicinska 

mottagningar i SIMBA-området. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar samverkansavtal med berörda kommuner när 

berörda verksamheter, inom kommunens geografiska område, enats om hur de ska 

samarbeta för att uppfylla modellen. 

 

Organisation  
 
Samlokalisering  

Samlokalisering är en förutsättning för en fungerande integrering av huvudmännens 

insatser.  

Det övergripande syftet med den integrerade mottagningen är att erbjuda en väg in i 

missbruks- och beroendevården, där kontakter mellan olika verksamheter ska vara 

välfungerande och anpassade efter den enskilde individen.  

Mottagningen ska vara en öppenvårdsmottagning som bör vara lättillgänglig för såväl 

individen att söka själv, som för hänvisning från andra aktörer. 
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Bilaga 1 

 
Kompetens och resursnivå  
Målet är att individerna ska kunna komma till en enhet med samlad kompetens och erbjudas 

koordinerade insatser mellan olika aktörer. 

Mottagningen bör bemannas av socionomer, sjuksköterska och läkare, med goda 

kunskaper och erfarenhet av att arbeta med insatser enligt nationella riktlinjer och regionala 

medicinska riktlinjer på området. Beroende på de lokala förutsättningarna kan 

mottagningen även bemannas med annan kompetens. 

 
Teambaserat arbetssätt  
Mottagningen bör ha ett team om medicinsk och psykosocial personal, som arbetar 

tillsammans utifrån varje individs problematik och vårdbehov. Ett nära samarbete ska 

finnas mellan mottagningsteamet och specialistpsykiatrin samt verksamheter som t.ex. 

arbetsmarknadsenheten, boendestöd, anhörigstöd och sysselsättning. Ett nära samarbete 

bör även finnas med tandvården utifrån en konsultationsmodell. 

Verksamheten ska arbeta med information och prevention riktat mot verksamheter och 

organisationer som möter målgruppen.  

 

För välfungerande samverkan internt och externt krävs tydliga rutiner för regelbundna 

möten, kontaktvägar och samarbete inom mottagningen och mellan de olika aktörerna och 

verksamheterna som erbjuder insatser till målgruppen.  

 
Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas mellan huvudmännen, för att underlätta 

informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. 

 
Teambaserat arbetssätt förutsätter att det finns en koordinerande funktion för 

verksamheten.  

 

Fördelning av ansvar mellan vårdcentraler och socialmedicinsk mottagning 

avseende läkarinsatser 

Patienterna /klienterna som kommer till socialmedicinsk mottagning bedöms avseende sitt 

missbruk/beroende av läkare på mottagningen.  Vid behov av provtagning skrivs remiss till 

patientens listande vårdcentral. Om sjukskrivning är en del av behandlingen hänvisas 

patienten till listande vårdcentral och samarbete mellan läkare där och läkare på 

socialmedicinsk mottagning sker. Vid behov av förskrivning av specifika läkemedel för 

missbruk/beroende sker detta vanligtvis av läkaren på socialmedicinsk mottagning som en 
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del i behandling och uppföljning där. Denna kostnad belastar således den vårdcentral där 

läkaren på socialmedicinsk mottagning är anställd. Kostnaden kan behöva regleras. 

Vid behov av psykologisk behandling hänvisas till listande vårdcentral . 

 

Verksamhetsinnehåll  
Verksamhetsinnehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer, regionala medicinska 

riktlinjer, samt övrig evidens på området med avseende på bedömning, behandling, hjälp 

och stöd av riskbruk och missbruk, psykisk sjukdom samt psykosociala stödåtgärder.  

Varje mottagning utformar sin verksamhet och fördelar ansvar för genomförande av 

behandlings- och stödinsatser, utifrån de lokala förutsättningar som råder, samt rådande 

lagstiftning. 

 

Uppföljning  
Uppföljning av den socialmedicinska mottagningen görs utifrån överenskomna indikatorer 

till kommunerna, Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samordningsförbundet Älv & 

Kust och vid tidpunkt som fastställs i samband med tecknandet av Samverkansavtal, och är 

lika för alla fyra mottagningar.  Indikatorer som inledningsvis kommer att följas är: audit, 

dudit, antal personer, kön, ålder, antal besök, antal avslutade ärenden, antal 

återaktualiserade ärenden, samt insatser av läkemedel, grupp- och individuella 

behandlingsinsatser. Målgruppens upplevelse av de integrerade insatserna inhämtas genom 

brukarrevisioner eller enkäter. 

 
Ekonomi 
En ekonomisk överenskommelse med en definitiv beräkningsgrund för fördelningsmodell av 

gemensam finansiering ingår i det Samverkansavtal som tecknas mellan parterna och som 

beslutas av ingående politiska nämnder/styrelser. 

Regionen finansierar sjuksköterska och läkare samt stöd från specialistpsykiatrin utifrån 

framtagen konsultationsmodell. 

Kommunerna finansierar socionomer samt övrig kommunal personal som kommer att verka 

vid mottagningen. 

Regionen och kommunerna finansierar gemensamt samordnare med koordinerande 

funktion samt gemensamt kostnader för den integrerade mottagningen (kommunerna bär 

75% av kostnaderna och regionen 25%). 
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MODELLBESKRIVNING SAMT  

UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR  

SOCIALMEDICINSKA MOTTAGNINGAR 

FÖR VUXNA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Beställare:  

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

Uppdragstagare:  

Koncernkontoret i samverkan med SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust 

 

Framtagande av rapporten 

Processledare Karin Angantyr och PTP-psykolog Sara Bergman anställda vid Vårdcentralen 

Kusten har på uppdrag av SIMBA Samordningsgrupp ansvarat för framtagandet av rapporten  
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Modellbeskrivning och uppföljningsplan Socialmedicinska mottagningar för vuxna  

Uppdragets syfte är att arbeta fram en gemensam modellbeskrivning och uppföljningsplan för 

socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området under 2018 (bilaga 2). Målgrupp för mottagningen 

bör vara personer över 18 år med missbruk och beroende av alkohol, narkotika, 

beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. Huvudmannaskapet är delat 

mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kommunen arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL) och 

regionen utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Samverkan ska ske på både lednings- och 

verksamhetsnivå. Utvecklingsgrupp psykisk hälsa -vuxna som arbetar på uppdrag av SIMBAs 

samordningsgrupp bör ha funktionen som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring psykisk 

hälsa. Det lokala samverkansarbetet bör organiseras genom lokala psykiatrigrupper. Dessa grupper 

kan då fungera som styrgrupp för verksamheten som erbjuder de integrerade insatserna. Utifrån 

rekommendationer och överenskommelser nationellt och regionalt, bör en utveckling ske mot en mer 

likriktad och organiserad integrering på samtliga Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området. 

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar Samverkansavtal med berörda kommuner när berörda 

verksamheter inom kommunens geografiska område enats om hur de ska samarbeta för att uppfylla 

modellen. Verksamhetsledningen innebär ett delat ledarskap, mellan chef inom primärvården som 

tillhandahåller sjukvårdsresurser samt chef inom socialtjänst som står för psykosociala insatser. 

Respektive huvudman bär sin personal. En samordnare står för det operativa ledarskapet på 

mottagningen.   

Det övergripande syftet med den integrerade mottagningen är att erbjuda en väg in i missbruks- och 

beroendevården, där kontakter mellan olika verksamheter ska vara välfungerande och anpassade 

efter den enskilde individen. Mottagningen bör ha ett team om medicinsk och psykosocial personal, 

som arbetar tillsammans utifrån varje individs problematik och vårdbehov. Ett nära samarbete ska 

finnas mellan mottagningsteamet och verksamheter som t.ex. arbetsmarknadsenheten, boendestöd, 

anhörigstöd och daglig verksamhet. Mottagningen ska vara en öppenvårdsmottagning som bör vara 

lättillgänglig för såväl individen att söka själv, som för remiss från andra aktörer. Verksamheten ska 

arbeta med information och prevention riktat mot verksamheter och organisationer som möter 

målgruppen. Informationssamtal ska ske på service och medicinsk behandling bedrivas enligt HSL. 

Psykosociala stöd- och behandlingsinsatser kräver biståndsbeslut. Samlokalisering är en förutsättning 

för en fungerande integrering av huvudmännens insatser.  

Mottagningen bör bemannas av en samordnare, socionomer, sjuksköterska och läkare, med goda 

kunskaper och erfarenhet av att arbeta med insatser enligt nationella riktlinjer och regionala 

medicinska riktlinjer på området. Målet är att individerna ska kunna komma till en enhet med samlad 

kompetens och erbjudas koordinerad vård mellan olika aktörer. För välfungerande samverkan internt 

och externt krävs tydliga rutiner för regelbundna möten och kontaktvägar inom mottagningen och 

mellan olika aktörer. Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas mellan huvudmännen, för att 

underlätta informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. Verksamhetsinnehållet följer 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, regionala medicinska riktlinjer, samt övrig evidens på området 

med avseende på bedömning, behandling av riskbruk och missbruk, psykisk sjukdom samt 

psykosociala stödåtgärder (bilaga 1). Uppföljning av den socialmedicinska mottagningen görs utifrån 

överenskomna indikatorer till kommunerna, Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Samordningsförbundet Älv & Kust och vid tidpunkt som fastställs i samband med tecknandet av 

Samverkansavtal. Utifrån rekommendationer och överenskommelser nationellt och regionalt, bör en 

utveckling ske mot en mer likriktad och organiserad integrering på samtliga socialmedicinska 

mottagningar i SIMBA-området.   
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Syfte och mål   

Uppdragets syfte är att ta fram en gemensam modellbeskrivning och uppföljningsplan för 

socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området (bilaga 2). Mottagningarna ska erbjuda integrerad 

vård och omsorg av personer med missbruk och beroende i samverkan mellan kommunernas 

socialtjänst och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Modellen ska utgöra ett stöd för 

samverkan och beskriva ett möjligt sätt för huvudmännen och anställda att organisera och bedriva 

socialmedicinsk mottagning. Modellen är en vägledning för upprättande av samverkansavtal.  

Metod   

Inläsning har skett av nationella riktlinjer, lagtexter, rapporter, regionala styrdokument och 

samverkansavtal, samt tidigare utredningar som ligger till grund för uppdraget. Aktuell forskning och 

litteratur på området har lästs. Informationsinsamling har genomförts i form av skriftlig information 

om SIMBA-områdets socialmedicinska verksamheter. Ett inledande möte hölls den 19 september 2018 

med representanter från Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen, 

Samordningsförbundet Älv och Kust, Kungälvs psykiatri, SIMBA-kommunernas socialtjänst samt 

primärvård. Beslut fattades om att skapa en arbetsgrupp med representation från samtliga huvudmän, 

för arbete med modellbeskrivningen. Information har hämtats från arbetsgruppens möten, skriftlig 

information från representanterna i arbetsgruppen, studiebesök på Riddargatan 1 i Stockholm och 

MiniMaria i Göteborg, intervju med enhetschef på UngVux-centralen i Åmål, deltagande i konferens 

om integrerade arbetssätt inom psykisk ohälsa och missbruk/beroende i Göteborg 1 oktober och 

Läkartidningens symposium med inriktning Alkohol i Stockholm 18 oktober. Utifrån ovan inhämtade 

information har en generell bakgrundsbeskrivning författats, följt en modellbeskrivning och 

uppföljningsplan för vuxna.   

Bakgrund   

Inledande bakgrundsbeskrivning är en sammanställning av de dokument, riktlinjer och lagar som finns 

inom området skadligt bruk och beroende.   

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) är 

gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har tydligt samverkans fokus, då 

ansvaret för missbruks- och beroendevård åligger både landsting och kommun. Riktlinjerna 

behandlar områdena missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Områdena 

spelberoende, doping, tobak och riskbruk ingår inte. Rekommendationerna ska ge vägledning för 

beslut på gruppnivå i lednings- och styrningsfrågor, vid t.ex. resursfördelning eller omorganisationer. 

Riktlinjerna ger även underlag vid utveckling av vårdprogram och rutiner utifrån vetenskapligt 

granskade och effektiva åtgärder, samt bör vara underlag för prioriteringar. Riktlinjerna innehåller 

rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk 

och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet, samt 

behandling av ungdomar (bilaga 1).   

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

(2018a) ger rekommendationer om åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som 

bland andra riskbruk av alkohol. Riktlinjerna beskriver att alkoholkonsumtion under tonåren ökar 

risken för senare problematisk alkoholanvändning. För unga under 18 år definieras all 

alkoholkonsumtion som riskbruk (Socialstyrelsen, 2018a).   

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) riktar sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

men anger inte vilken huvudman som bör utföra de olika rekommenderade åtgärderna. Samarbete 

Page 166 of 216



4  

  

mellan socialtjänstens missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, 

beroendevård och primärvård betonas för att riktlinjerna ska kunna tillämpas. Enligt HSL och SoL är 

landsting och kommuner skyldiga att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om 

personer som missbrukar alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 

dopningsmedel (16 kap. 3 § HSL och 5 kap. 9a § SoL). Från 1 januari 2018 utvidgas socialnämndens 

ansvar för att förebygga och motverka missbruk till att gälla även missbruk av spel om pengar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c).   

Kommunens ansvar enligt SoL (2001:453):   

• Enligt 3 kap. 7§ ska socialnämnden arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 

och andra beroendeframkallande medel, samt sprida kunskap om skadeverkningar och om de 

hjälpmöjligheter som finns.   

• Av 5 kap. 9 § framgår att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbrukaren får 

den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån missbruket. Vidare ska nämnden i 

samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen följs.   

• Fr.o.m. 1 januari 2018 har socialnämnden även ansvar för personer med spelmissbruk (Prop. 

2016/17:85).   

Landstingets ansvar enligt HSL (2017:30):   

• Med hälso- och sjukvård avses enligt 2 kap. 1 § åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador.   

• Landstingets ansvar omfattar all hälso- och sjukvård utom sådan hälso- och sjukvård som är 

kommunernas ansvar (8 kap. HSL). Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar framgår av 12 

och 14 kap. HSL.   

• Hälso- och sjukvårdens ansvar för missbruk och beroende skiljer sig inte åt jämfört med andra 

psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2015).   

• Vårduppdraget ska förutom nationella riktlinjer, följa regionala medicinska riktlinjer och 

handlingsplaner.   

I den praktiska tillämpningen av lagstiftningen blir gränsen mellan huvudmännens ansvar oklar. I 

öppna verksamheter och på HVB, där personer med skadligt bruk vanligtvis erbjuds stöd och 

behandling, saknar kommunen lagstöd för att ge hälso- och sjukvårdsinsatser. Det område som 

förefaller vålla mest diskussion är ansvarsfördelningen för psykologisk och psykosocial behandling. 

Enligt regeringens bedömning ska psykosocial behandling kunna erbjudas av både socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Detta kan vara i strid med kommunallagens grundläggande bestämmelser om 

kommunernas befogenheter. Kommuner kan endast ansvara för sådan psykosocial behandling som 

är att beakta som socialtjänst och landstingen ska endast svara för psykosocial behandling i form av 

hälso- och sjukvård. Psykosocial behandling inom socialtjänsten kräver biståndsbeslut, medan 

kortare rådgivande insatser kan ges på service. Psykologisk behandling är ett landstingsansvar, men 

gränssnittet mellan psykosocial och psykologisk behandling är oklar (Malm, 2018). Stora regionala 

skillnader konstateras, och missbruks- och beroendevården når idag endast en av fem personer med 

beroende av alkohol och bara ett fåtal huvudmän kan erbjuda mer än en psykologisk eller psykosocial 

behandlingsform (Camper, Harty & Svensson, 2016).   
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Angående spelmissbruk är forskningen på området begränsad. Folkhälsomyndigheten (2017c) har 

tagit fram ett kunskapsstöd för kommunerna för att arbeta förebyggande och Socialstyrelsen (2018c) 

har utformat kunskapsstöd kring stöd och behandling. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att 

integrera det förebyggande arbetet med beroende av spel och alkohol, och samverkan mellan olika 

aktörer krävs. Även när det gäller doping rekommenderas integrering av olika typer av vårdinsatser, 

där ibland medicinska utredningar, socialt stöd och kostråd samt psykologisk behandling. Den 

begränsade forskning som finns på dopingområdet beskrivs på Socialstyrelsens kunskapsguide 

(2018d).  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) innehåller indikatorer som utgör mått på god vård och 

omsorg, dvs att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv och jämlik samt 

tillgänglig. Indikatorerna ska fungera som underlag för verksamhetsuppföljning och 

verksamhetsutveckling, samt för öppen redovisning av processer, resultat och kostnader. 

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys rapport ”Missar vi målen med missbruks- och 

beroendevården?” (2015) belyser vikten av uppföljning kring resultatmått som brukarna själva 

prioriterar och beskriver resultatuppföljning som en förutsättning för att utveckla den vård som idag 

bedrivs, samt av den vård som ges bör samordnas mellan landsting och kommun.  

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelse om vård och omsorg till personer med en riskfylld 

konsumtion eller beroende av olika substanser” (2017) visar bl.a. på resultaten:   

• Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att ingå en 

överenskommelse för att etablera ett samarbete. Samverkan ökar, men det är fortfarande 

bara drygt hälften av kommunerna och landstingen som upprättat samverkan inom området.   

• Det är få kommuner som erbjuder psykosociala stödinsatser, såsom stödprogram till 

närstående, boendeinsatser eller multiprofessionella team, enligt rekommendationerna i de 

nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.  

• Under 2016 var det drygt fem miljoner personer som sökte till primärvården, varav mindre än 

en procent hade ett riskbruk dokumenterat i journalen. En lika liten andel av individerna hade 

fått någon av de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor av alkohol.   

Regional nivå - Missbruk och beroende i Västra Götaland   

I Västra Götalandsregionen har man utifrån de nationella riktlinjerna arbetat fram regionala 

medicinska riktlinjer (RMR). I RMR förtydligas ansvarsfördelning mellan primärvård och 

specialistvård, samt RMR för specifika medicinska tillstånd ger rekommendationer om 

behandlingsåtgärder på olika vårdnivåer. RMR ger även riktlinjer och indikatorer för uppföljning. 

Dessa riktlinjer bör ligga till grund för behandlingsrekommendationer och uppföljning inom 

regionala verksamheter.  

Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) genomförde 2016 en regional utredning med syfte att 

analysera hur Västra Götalandsregionens verksamheter förhöll sig till de nationella och regionala 

medicinska riktlinjerna vid missbruk och beroende, samt formulera beslutsunderlag för ett samlat 

arbete kring implementering av riktlinjerna. Syftet med regionuppdraget var även att utjämna 

inomregionala skillnader i vård- och behandlingsutbud och öka förutsättningarna för jämlik vård. 

Utredningen identifierade en rad utvecklingsområden: insatser för unga (under 18 år), 

bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedel, nedtrappning av beroendeframkallande 

läkemedel, psykologisk/psykosocial behandling till individer och deras anhöriga, samordnade 
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insatser vid samsjuklighet och för samverkan. För att kunna följa Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer bedömdes stora behov av kompetensutveckling, personalförstärkning, styrdokument som 

beskriver insatser vid skadligt bruk eller beroende av olika preparat, ansvarsfördelning mellan olika 

vårdnivåer i form av nya RMR, samt att förutsättningarna för att stärka samverkan mellan landsting 

och kommun genom t.ex. integrerade mottagningar utreds (Camper, Harty & Svensson, 2016).   

”Överenskommelse mellan VGR och länets kommuner som samarbete och samordning av insatser 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017–2020” (2017), är 

ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Syftet med överenskommelsen är att 

personer inom målgrupperna ska få tillgång till samordnade insatser från både kommunen och VGRs 

hälso- och sjukvård. I överenskommelsen beskrivs att kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar 

för målgruppen, och respektive huvudmans ansvarsområden definieras för såväl personer med 

missbruk, personer med samsjuklighet och barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk 

och social problematik. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad 

och utbildning, samt insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. VGR ska medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i såväl öppen som 

sluten vård enligt RMR. Kommunen har, i egenskap av huvudman för socialtjänsten, ett särskilt ansvar 

för att förebygga och motverka skadligt bruk bland barn och ungdomar (SoL 5 kap. 1§). Vidare har 

socialtjänsten ett generellt ansvar för stödinsatser (SoL 4 kap. 1§)   

”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020”(2017) är en länsgemensam analys och handlingsplan för 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Handlingsplanen presenterar en rad fokusområden 

och mål. Mål 4.2 för vuxna: ”Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik 

ska få integrerade insatser” betonar vikten av att samordna vård och från olika aktörer i kommun och 

region, och rekommenderar integrerad verksamhet. Mål 2.2 för barn och unga: ”Förebygga och 

uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika hos unga” betonar vikten av samordnade insatser för 

unga som har kontakt med flera aktörer för stöd och behandling. En länsgemensam aktivitet är att 

sammanställa kunskap och ta fram ett regionalt inriktningsdokument för integrerade 

verksamheter/mottagningar för unga.  

Regional strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) 2018–2021 (2018) i Västra 

Götalands län anger i sina prioriterade målområden att samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten krävs för en sammanhållen vård. Utveckling av integrerade arbetssätt inom området 

psykisk ohälsa och missbruk/beroende rekommenderas.   

Uppdragshandlingen ”Länsgemensamt inriktningsdokument för integrerade verksamheter inom 

området psykisk ohälsa, missbruk och beroende” (2018) formulerades med syfte att vara en 

gemensam grund för kommunernas och regionernas samverkan kring personer med sammansatta 

behov, i form av integrerade verksamheter, för alla åldrar. En arbetsgrupp har satts samman för detta 

arbete.   

Sedan 2018 ska Länsstyrelsen stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet att motverka 

spelproblem. Kommunerna själva behöver identifiera vilka insatser de vill prioritera. Under 2018 

öppnar en regional mottagning för spelberoende inom Sahlgrenska universitetssjukhus, för att erbjuda 

individerna adekvat vård enligt vad lagen föreskriver (Västra Götalandsregionen, 2018b).   

Delregional nivå (SIMBA)  

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (VHSN) (2017) har i sina Mål- och Inriktningsdokument under 

åren 2017, 2018 och 2019 betonat integrerade mottagningar för missbruks- och beroendevård i 
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nämndens berörda kommuner som ett prioriterat mål. Enligt nämnden ska integrerade insatser i 

samlokaliserade mottagningar finnas i nämndområdets kommuner, såväl för barn och unga som för 

vuxna. Ett beslut har fattats i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, att ge koncernkontoret i 

samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust och kommunerna Kungälv, Ale, 

Stenungsund och Tjörn i uppdrag att arbeta fram en modellbeskrivning och en uppföljningsplan för 

socialmedicinska mottagningar i de fyra kommunerna (2017).   

SIMBAs genomförandeplan 2018–2020 (2018) innehåller mål som innebär att utveckla vården för barn 

och unga samt vuxna med missbruksproblematik, genom att utveckla samverkanslösningar där 

integrerat arbetssätt erbjuds. Målaktiviteter är att kartlägga befintliga verksamheter för att utveckla 

riktlinjer för integrerade metoder och arbetssätt. Ett annat mål är att erbjuda personer med 

samsjuklighet vård och behandling parallellt och samordnat, och flera huvudmän arbetar integrerat i 

form av socialmedicinska mottagningar enligt regionala och nationella riktlinjer. Målaktiviteter är att 

under 2018 upprätta riktlinjer för integrerade arbetssätt och metoder. Måltalet är att utveckla en 

socialmedicinsk mottagning per kommun.   

”Modellbeskrivning samt uppföljningsplan för socialmedicinska mottagningar” formulerades i en 

uppdragshandling 2017-11-17 (Diarienummer HSNV 2018-00025-1) och tjänsteutlåtande 2018-02-20 

(Diarienummer HSNV 2018-00025), som en del av samverkansavtalet mellan Västra  

Götalandsregionen, genom Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn (benämns från 1 januari 2018 Samordningsförbundet Älv & Kust) samt 

Praktikertjänst Vårdcentralen Kusten om integrerade mottagningar för vård och omsorg av personer 

med skadligt bruk. Uppdragstagare, syfte och uppdragsbeskrivning, tids- och aktivitetsplan samt ramar 

för modellbeskrivningen föreslogs (bilaga 2).   

Integrerad mottagning   

En socialmedicinsk mottagning är en öppenvårdsmottagning för vuxna med risk- och 

missbruksproblem, samt beroende. Syftet med en integrerad mottagning är att erbjuda målgruppen 

samordnade insatser från kommun och landsting i form av evidensbaserad vård och behandling av hög 

kvalitet. Individen får genom mottagningen en enda väg in till ett samlat utbud av olika typer av stöd 

och behandling. Syftet är även att nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende ska 

implementeras, liksom RMR, samt att sprida kunskap om vikten av prevention.   

Det är mer regel än undantag att personer med missbruk/beroende har behov av insatser från flera 

håll. Det är centralt att samordningen fungerar, då bristande samordning ofta bidrar till en försämrad 

vård och att ansvaret för att koordinera insatserna vältras över på individen och dennes närstående. 

Samverkan och samordning inom offentlig verksamhet är komplext. Det finns inte en 

organisationsform, metod eller ett arbetssätt som fungerar för alla. Forskningen visar att på vissa 

gemensamma drag som organisationer bör ta i beaktande, såsom tydlighet kring vilken huvudman 

som har det yttersta ansvaret för samverkansprojektet samt klargörande kring budget och 

ledningsfrågor. Det är viktigt att klara ut ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvård vid integrerade mottagningar - vilka insatser som socialtjänsten utför, och vad som är hälso- 

och sjukvård som det krävs legitimerad personal för. Dokumentation är en annan fråga som det krävs 

tydlighet kring, eftersom det ställs olika krav på dokumentation ur de båda lagstiftningarnas 

perspektiv, och möjligheten till gemensam dokumentation är begränsad. De organisatoriska gränser 

som finns mellan olika aktörer i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för med sig juridiska och 

tekniska hinder när det gäller hantering av personuppgifter. Lagstiftningen angående dokumentation 

och utlämnande av uppgifter blir här hindrande, liksom de IT-system som inte är utvecklade för 

samordning. För att samverkan ska bli lyckosam krävs en strategisk länkning, där en långsiktig satsning 
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och prioritering finns hos var och en av huvudmännen. Det finns goda chanser till välfungerande 

samverkan när man öppnar upp de administrativa, sociala och professionella gränserna i form av att 

exempelvis flytta in i gemensamma lokaler, eller hitta andra gemensamma mötesplattformar, samt 

att ha gemensamma arbetssätt (Wikström, 2017).   

Exempel på integrerade mottagningar med socialmedicinsk inriktning i Västra Götaland är de 

befintliga mottagningarna inom de fyra SIMBA-kommunerna. Andra exempel är Mini Marias 

tre mottagningar i Göteborgsområdet, nystartade socialmedicinska mottagning i Alingsås och i 

Lerum, samt UngVux-centralen i Åmål.  Inom Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens område 

pågår även arbete med att bygga upp Socialmedicinsk mottagning i Partille kommun samt Mini-

Maria verksamhet i kommunerna Härryda och Mölndal. 

SIMBA-områdets socialmedicinska mottagningar idag   

De socialmedicinska mottagningarna inom SIMBA-kommunerna uppmärksammar individer över 18 

år med skadligt bruk eller beroende i behov av insatser från både socialtjänst och hälso och 

sjukvård. Samtliga kommuner har samverkansavtal och handlingsplaner för missbruks- och 

beroendefrågor mellan kommun, primärvård och psykiatri. Basverksamheten beskrivs bestå av ett 

par socionomtjänster från socialtjänsten och läkarbemanning en viss tid per vecka. Denna 

läkarmedverkan finansieras för närvarande enligt särskild överenskommelse. Exempel på insatser 

som ges på mottagningarna är drogtester, antabusbehandling, Motiverande samtal (MI), 

Motivationshöjande behandling (MET), Återfallsprevention (ÅP), Haschavvänjningsprogrammet 

(HAP), anhörigstöd samt Vård och stödsamordning (VSS). Boendestöd, stöd till sysselsättning och 

anhörigstöd erbjuds. Psykiatrikonsultationer sker två gånger per termin och SIP-möten hålls när 

det finns önskemål och/eller behov. En mer utbyggt integrerad verksamhet finns på Tjörn, där 

mottagning bedrivs för såväl vuxna som barn och unga (MiniMia). Där har man förutom 

socionomers från socialtjänsten även sjuksköterska med i teamet, samt en gruppledare och en 

behandlingspedagog. Samarbete sker med individernas behandlande läkare inom primärvården. 

Fortlöpande teamarbete samt möten med psykiatri och olika verksamheter inom socialtjänstens 

öppenvård sker regelbundet.   
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Modellbeskrivning och uppföljningsplan socialmedicinska mottagningar för vuxna  

1 Uppdrag  

Uppdragets syfte är att arbeta fram en gemensam modellbeskrivning och uppföljningsplan för 

socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området under 2018 (bilaga 2). Modellen är ett stöd för 

samverkan och beskriver ett möjligt sätt för ingående parter och anställda att organisera och bedriva 

socialmedicinsk mottagning. Modellen är en vägledning för upprättande av samverkansavtal. 

Modellen gäller för vuxna. Modellbeskrivningen ska ha sin grund i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

och RMR, både för innehåll och uppföljning.  

   

1.1 Huvudmannaskap   

Huvudmannaskapet är delat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. De nationella riktlinjerna för 

vård och stöd vid missbruk och beroendevård lyfter fram att åtgärder såsom abstinensvård och 

läkemedelsbehandling är tydliga uppgifter för regionen, medan psykosociala stödjande insatser är 

kommunens ansvar. Kommunerna ansvarar för stöd, boende samt sysselsättning, och regionen för 

den medicinska, psykologiska och hälsofrämjande verksamheten. Otydlighet råder när det gäller 

ansvarsfördelningen för vissa psykosociala behandlingsformer, med anledning av att uppdraget enligt 

de nationella riktlinjerna vilar på båda huvudmännen. Socialstyrelsen bedömer att utökad samverkan 

kommer att krävas för att man ska nå mål om effektivare vård av högre kvalitet och parterna är 

ömsesidigt beroende av varandras vård- och behandlingsinsatser för att nå goda resultat. Detta 

förutsätter gemensam planering av vård- och behandlingsinsatserna med utgångspunkt i de behov 

och förutsättningar som finns lokalt.  

För att hålla ihop arbetet på mottagningen krävs en koordinerande funktion. Kommunen och utvald 

vårdcentral per kommun ges i uppdrag att, inom sitt ansvarsområde, svara för att det finns bemanning 

och kompetens som krävs för att på ett adekvat sätt upprätthålla verksamheten. Specialistpsykiatrin 

för vuxna arbetar utifrån HSL och bör åta sig att ge regelbunden konsultation, tydliga kontaktvägar till 
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öppenvård, beroendeteam och slutenvård, samt vid behov vissa utbildningsinsatser och handledning 

av mottagningens personal.   

1.2 Ledning   

Samverkan ska ske på både på lednings- och på verksamhetsnivå. Utvecklingsgrupp psykisk hälsa -

vuxna som arbetar på uppdrag av SIMBAs samordningsgrupp bör ha funktionen som styrgrupp för det 

lokala samverkansarbetet kring psykisk hälsa. Det lokala samverkansarbetet bör organiseras genom 

lokala psykiatrigrupper. Dessa grupper kan då fungera som styrgrupp för verksamheten som erbjuder 

de integrerade insatserna. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar Samverkansavtal med 

berörda kommuner när berörda verksamheter inom kommunens geografiska område enats om hur 

de ska samarbeta för att uppfylla modellen.  

Verksamhetsledningen innebär ett delat ledarskap, mellan chef inom primärvården som 

tillhandahåller sjukvårdsresurser samt chef inom socialtjänst som står för psykosociala insatser. 

Respektive huvudman bär sin personal. 

1.3 Ekonomi   

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att kostnaderna för att följa de nationella riktlinjerna för vård 
och stöd vid missbruk och beroende initialt kommer att öka. För upprätthållande och utvecklande av 
de socialmedicinska mottagningarna krävs resurser som får regleras av politiska beslut.   

En grundläggande budgetmodell bör formuleras, som kan anpassas utifrån lokala förutsättningar. 

Respektive huvudman bär sina egna personalkostnader och insatser. Vårdinsatserna är för närvarande 

läkarkompetens, men även sjuksköterskekompetens bör tillhandahållas. Kommunerna tillhandahåller 

socionomer och eventuell annan stödpersonal. I arbetsfördelningen deltar listande vårdcentral med 

för individen nödvändiga medicinska insatser, t.ex. sjukskrivning och provtagning. 

Region och kommun finansierar gemensamt samordnare med koordinerande funktion samt 

gemensamt kostnader för den integrerade mottagningen.  

2 Organisation   

En integrerad socialmedicinsk mottagning innebär samverkan mellan regionen och kommunen, vilket 

skapar förutsättningar för att kunna erbjuda god behandling och vård vid skadligt bruk. Den som 

behöver stöd, behandling eller rådgivning ska ha en mottagning att vända sig till för ett brett utbud av 

olika stödinsatser. Inom enheten bör det finnas ett team om medicinsk och psykosocial personal som 

även samarbetar tätt med angränsande öppenvårdsverksamheter, såsom boendestöd, anhörigstöd, 

socialtjänstens myndighetsdel, arbetsmarknadsenheten (AME) och daglig verksamhet.  

Individer eller anhöriga ska kunna vända sig direkt till mottagningen för att få hjälp. Ärenden ska 

kunna inkomma från socialtjänstens myndighetsdel via biståndsbeslut, eller genom en 

hänvisning/remiss från Västra Götalandsregionen eller andra verksamheter. Ett första besök bör 

erbjudas inom tre dagar, enligt förstärkt vårdgaranti. Vid ett första besök ska mottagningen 

informera om vilken hjälp och stöd som erbjuds. Informationssamtal sker på service och bör erbjudas 

vid max tre tillfällen. Medicinsk behandling kan ske utan myndighetsbeslut. Stöd och 

behandlingsinsatser kräver biståndsbeslut. Om individen önskar fortsatt vård ska en ansökan göras 

till socialtjänstens myndighetskontor, som utreder och fattar beslut om bistånd. Stöd- och 

behandlingsinsatserna planeras utifrån den enskilda individens specifika problembild, situation och 

behov och bör kunna innebära såväl insatser som anhörigstöd, AME-insatser, boendestöd och/eller 

stöd till daglig sysselsättning, som psykosocial behandling som t.ex. Motiverande samtal (MI), 
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Återfallsprevention (ÅP), Motivationshöjande behandling (MET), Haschavvänjningsprogrammet 

(HAP), Community reinforcement approach (CRA), och Vård och stödsamordning (VSS). Stöd och 

behandlingsinsatserna utvärderas regelbundet i gemensamma möten mellan mottagningsteamet 

och socialtjänstens myndighetsdel, samt aktiva delar inom socialtjänstens öppenvård.  

 

Informations- och preventionsarbete riktas mot allmänheten och andra verksamheter som möter 

den aktuella målgruppen, och kan med fördel ske i samverkan med brukarorganisationer och 

angränsande verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

2.1 Målgrupp   

Målgrupp för mottagningen bör vara personer över 18 år med missbruk och beroende av alkohol, 

narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar som kan vara i behov 

av både kommunens och regionens resurser parallellt och ska vara öppen för alla i SIMBA-områdets 

kommuner oberoende av vilken vårdcentral personen är listad på. 

2.2 Samlokalisering   

Samlokalisering är en förutsättning för att en integrering av huvudmännens insatser ska kunna 

fungera. Lokalen för den integrerade mottagningen bör vara lättillgänglig för individen att ta sig till. 

Lokalen placeras med fördel på en plats där individen inte upplever sig stigmatiserad. Mottagningen 

bör även namnges på ett icke-stigmatiserade sätt, förslagsvis med den adress där den är belägen.  

Den socialmedicinska mottagningen bör vara öppen dagligen för bokade besök på dagtid, samt drop 

in och läkarmottagning vissa tider.  

Andra verksamheter som mottagningen samverkar med, såsom AME, boendestöd och anhörigstöd, 

kan med fördel ligga i anslutning till lokalen.   

2.3 Kompetens och resursnivå   

Genom att bemanna den integrerade mottagningen med olika yrkeskompetenser möjliggörs att 

bemöta individens behov av stöd och vård från olika perspektiv. Ett teamarbete runt individen ger 

möjlighet att bemöta dennes unika behov utifrån ett helhetsperspektiv.   
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En integrerad mottagning för vuxna bör bemannas med en samordnare, socionomer, sjuksköterska 

och läkare. Utifrån mottagningens resurser och behov kan grundmodellen kompletteras med t.ex. 

behandlingspedagog, annan stödpersonal, psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Personalen 

ska ha eller kunna tillgodose sig rätt kompetens för att genomföra de stöd- och behandlingsmetoder 

som ska erbjudas enligt nationella och regionala medicinska riktlinjer. Medicinsk personal bör ha 

goda kunskaper och erfarenhet av bedömning och behandling av missbruk och beroende. 

Grundläggande utbildningsnivå för psykosocial behandling bör vara Motiverande samtal (MI), 

Återfallsprevention (ÅP), Motivationshöjande behandling (MET), Haschavvänjningsprogrammet 

(HAP), Community reinforcement approach (CRA), och Vård och stödsamordning (VSS). 

Mottagningen bör även ha tillgång till kompetens inom boende och sysselsättning, såsom bostad 

först och IPS-modellen (från engelskans “Individual placement and support”). Välfungerande 

samverkan bygger på god kunskap om mottagningens olika insatser och en förutsättning för detta är 

gemensamma utbildningsinsatser och handledning för teamet. En gemensam strategi bör utarbetas 

för kompetensförsörjning/utveckling med utbildning och handledning inom de kompetensområden 

som krävs för ett integrerat arbetssätt, medan respektive huvudman bär utbildningsinsatser som 

ligger inom dennes ansvarsområde.   

Kommunen bör tillhandahålla socionomer samt eventuellt annan stödpersonal. Vårduppdraget bör 

omfatta sjuksköterska och läkare, samt bidra med rehabinsatser vid behov. Specialistpsykiatri bidrar 

med regelbundna konsultationer med psykiater samt kontakt med beroendesköterska, samt öppen- 

och slutenvården. Kommunens öppenvårdsverksamheter tillhandahåller kontaktpersoner i fråga om 

t.ex. boende och sysselsättning.  Tillhandahållande av samordnare/koordinerande funktion är ett 

gemensamt ansvar. 

2.4 Teambaserat arbetssätt   

I både HSL och SoL påtalas skyldigheten att samverka för att den enskilde individen ska erbjudas den 

vård som behövs. För att den integrerade mottagningen ska bli effektiv bör en tät integrering och 

samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård byggas upp, med gemensamma mål för de 

båda parterna. Arbetet bör bedrivas med ett helhetsgrepp, med ett team som arbetar såväl socialt 

som medicinskt. Målet är att individen ska kunna komma till en enhet med samlad kompetens, och 

därmed slippa att själva koordinera sin vård och besöka olika aktörer. Vid behov ska mottagningen 

hjälpa individen vidare till rätt insats, och via tät samverkan blir vägarna till rätt hjälp kortare.  

I praktiken bör all samverkan anpassas efter den enskilda individens behov och skriftligt samtycke 

krävs för varje enskilt fall. För väl fungerande samverkan internt och externt krävs tydliga rutiner för 

regelbundna möten, kontaktvägar och samarbete inom mottagningen och mellan de olika aktörerna 

och verksamheterna som erbjuder insatser till målgruppen. Rutiner behövs för veckovisa 

teammöten, för informationsutbyte och samverkan kring nya och pågående ärenden. Närliggande 

verksamheter såsom AME, boendestöd och personligt ombud, bör delta på mötena för planering, 

uppföljning och samverkan kring gemensamma ärenden. Klart definierade kontakt och remissvägar 

till de socialmedicinska mottagningarna samt mellan olika verksamheter krävs, samt 

kontaktpersoner inom respektive verksamhet och möjlighet att nå vissa resurser på specifika tider. 

Exempelvis bör det finnas fasta telefontider för konsultation med psykiater. Rutiner bör finnas för till 

vilket sjukhus verksamheten remitterar individer med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller 

andra droger, vilka behandlingshem verksamheten har kontakt med, vart verksamheten hänvisar 

individer med behov av tillnyktring eller abstinensbehandling, samt samverkan med kommunernas 

socialtjänst, vårdcentraler och ideella organisationer.  Ett nära samarbete bör även finnas med 

tandvården utifrån en konsultationsmodell. 
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En lagstadgad skyldighet finns sedan 2010 både i HSL (16 kap. 4§) och SoL (2 kap. 7§), som innebär 

att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har 

behov av insatser från både hälso- och sjukvården och kommunen. SIP-möten skall hållas 

regelbundet.    

Regelbundna möten med exempelvis socialtjänstens myndighetsdel bör ske en gång per månad, för 

samverkan kring gemensamma och nya ärenden, förnyelse eller avslut av befintliga beslut, samt 

information om verksamhetsfrågor som berör den andra verksamheten. Konsultationsmöten med 

specialistpsykiatrin respektive primärvård bör hållas två gånger/termin. För att underlätta 

regelbunden konsultation med specialistpsykiatrin och primärvården kan tekniska hjälpmedel, 

exempelvis videokonferenser, användas som alternativ till fysiska möten. Rutiner för konsultation 

och kunskapsspridning från socialmedicinska mottagningarna till andra verksamheter för prevention 

och tidig upptäckt av riskbruk bör tydliggöras, t.ex. till primärvården. Regelbunden samverkan bör 

också ske med de lokala folkhälsoråden. Mottagningens sjuksköterska kan med fördel fungera som 

kontaktperson för första linjens vård och regelbundna konsultationstider till primärvården liksom 

telefontider bör erbjudas. En annan modell för samverkan tillämpas vid UngVux-centralen i Åmål i 

form av veckovisa möten, dit samtliga samverkanspartners är inbjudna för informationsutbyte och 

samsyn kring enskilda fall, formulering av SIP, tidbokning, och planering av insatser.  

Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas mellan huvudmännen, för att underlätta samverkan 

och säkerställa patientsäkerheten för gemensamma ärenden. Olika dokumentationssystem inom 

kommun och landsting kräver muntlig överrapportering i gemensamma teaminsatser. Även vid 

kontakt med andra verksamheter inom kommunen eller specialistpsykiatrin efterfrågas om 

samtycke, vilket underlättar för informationsutbyte och minskar dubbelarbete, exempelvis 

delgivande av resultat från genomförda drogtester.   

3 Verksamhetsinnehåll   

De socialmedicinska mottagningarnas verksamhet bör utformas utifrån Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer, RMR samt övrig evidens på de områden som uppdraget omfattar. Varje mottagning utformar 

sin verksamhet och fördelar ansvar för genomförande av behandlings- och stödinsatser, utifrån de 

lokala förutsättningar som råder, samt rådande lagstiftning. Verksamhetens innehåll delas in i 

information och prevention, medicinsk behandling, service/rådgivning samt stöd och behandling. 

Service innebär upp till tre rådgivande samtal. Verksamhetens övriga insatser beskrivs nedan. 

Verksamheten bygger på modellen för stegvis vård, där omfattningen på den vård som ges anpassas 

efter det vårdbehov som den aktuella individen bedöms ha. Förebyggande insatser och mer 

begränsade insatser kan erbjudas till individer som utvecklat ett riskbruk eller mindre allvarliga 

tillstånd av skadligt bruk, medans mer omfattande insatser ges till individer som utvecklat 

beroendetillstånd.  

3.1 Behandling riskbruk och missbruk   

Målsättningen är att de socialmedicinska mottagningarna ska kunna erbjuda åtgärder med prioritet 

1–3 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, nationella 

riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor,  

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem, Socialstyrelsens kunskapsguide för doping 

samt för verksamheten relevanta RMR (bilaga 1). Riktlinjernas rekommendationer är att dessa 

åtgärder bör erbjudas. Parallell behandling bör eftersträvas vid samsjuklighet. Lokala förutsättningar 

får avgöra i vilken utsträckning de olika insatserna kan erbjudas vid respektive mottagning.   
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3.2 Behandling psykisk sjukdom   

Med samsjuklighet menas att en person samtidigt uppfyller kriterier för missbruk eller beroende och 

för någon annan form av psykisk sjukdom. Samsjukligheten för personer som vårdas för skadligt bruk 

är 30–50%, vanligast är ångest- och depressionssjukdomar, personlighetsstörningar och ADHD. Enligt 

kommande RMR alkohol - skadligt bruk och beroende, föreslås att det är primärvårdens ansvar att 

upptäcka, utreda och behandla skadligt bruk och alkoholberoende utan allvarlig psykiatrisk 

samsjuklighet eller blandberoende med narkotika. Om samsjuklighet med annan psykiatrisk diagnos 

förekommer, behandlas missbruk eller beroende på den socialmedicinska mottagningen, medan den 

psykiska sjukdomen omhändertas inom hälso- och sjukvården utifrån aktuella nationella och regionala 

medicinska riktlinjer. För att samverkan med vårdgrannar ska fungera så väl som möjligt är det viktigt 

att tydliga remiss och hänvisningsvägar utformas. Regionala medicinska riktlinjer för ansvarsfördelning 

och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri vuxna (2012) bör beaktas, liksom 

kommande RMR för alkohol och cannabis.  

3.3 Psykosociala stödåtgärder   

De socialmedicinska mottagningarnas psykosociala stödåtgärder bör följa de nationella riktlinjernas 

rekommendationer (prioritet 1–3), Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem, 

Socialstyrelsens kunskapsguide för doping samt för verksamheten relevanta RMR (bilaga 1). Tydliga 

rutiner för nära samverkan med kommunens enheter för exempelvis boendestöd, AME, 

försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, anhörigstöd och personligt ombud blir här av stor 

betydelse. Samordningsförbundet (SOF) kan vara en samverkanspart vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Mottagningen ska vid behov även kunna slussa individer vidare till andra typer av 

verksamheter, så som Anonyma Alkoholister (AA) eller Anonyma Narkomaner (NA), och samarbete 

med dessa organisationer kan rekommenderas för t.ex. uppbyggnad av lokala självhjälpsgrupper.  

3.4 Information och preventivt arbete  

Arbetet med information och prevention innebär utåtriktat arbete för att sprida kunskap och råd till 

allmänhet och andra aktörer som möter målgruppen. Information kring exempelvis egenvård, risk och 

skyddsfaktorer, upptäckt och screening av riskbruk och skadligt bruk bör ske utifrån Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, nationella riktlinjer för prevention 

och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om 

spelproblem och Socialstyrelsens kunskapsguide för doping. Regelbunden konsultation till 

primärvården bör ingå i det preventiva arbetet. Information och förebyggande insatser kan med fördel 

ske i samverkan med brukarorganisationer. En väl utarbetad hemsida för informationsspridning och 

rådgivning, information om mottagningen och kontaktvägar dit, samt adekvata länkar blir här av 

betydelse.   

4 Uppföljning   

Ett uppföljningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Tydlighet, transparens och 

förutsägbarhet om uppföljning är central. Socialstyrelsen erbjuder material som ger stöd i arbetet 

med att ta fram ledningssystem enligt föreskriften SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete”.   

Uppföljning av den socialmedicinska mottagningen görs utifrån överenskomna indikatorer till 

kommunerna, Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samordningsförbundet Älv & Kust och vid 

tidpunkt som fastställs i samband med tecknandet av Samverkansavtal, och är lika för alla fyra 

mottagningar.   
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4.1 Process   

Ett ledningssystem är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande 

utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Vid planering av kvalitetsledningssystem bör 

kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån:   

• lagar och överenskommelse inom Hälso- och sjukvårdsavtalet (t.ex. hur vårdkedjan fungerar, hur 

betalningsansvar löses)   

• definierade kvalitetskrav och mål i verksamheten (t.ex., tillgänglighet, vårdutbud, antal besök)  •

 brukares behov (t.ex. genomförd SIP/vårdplan, upplevd livskvalitet).   

   

4.2 Resultat   

Resultat bör följas via de indikatorer som Socialstyrelsen rekommenderar för uppföljning av Nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor. 24 indikatorer har tagits fram som ska spegla de viktigaste aspekterna av 

god vård med utgångspunkt i riktlinjernas rekommendationer, dels processindikatorer som speglar 

processer och belyser insatser som ges på individnivå, och dels indikatorer för struktur och innehåll i 

verksamheterna. Indikatorer finns på områdena bedömningsinstrument (3 st), läkemedelsbehandling 

(3st), psykologisk och psykosocial behandling(5 st), psykosocial behandling för ungdomar(2 st), samt 

psykosociala stödinsatser(2 st). Det finns även 9 övergripande indikatorer som framförallt speglar 

resultatmått (se bilaga 3). Även relevanta riktlinjer för uppföljning enligt RMR bör tas i beaktande.  

Samordningsförbundet önskar redovisning från samtliga mottagningar, i delårsrapport och års-
redovisning, av följande faktorer: antal individer som varit aktuella för insats, individernas kön och 
ålder, typ av insats, samt insatsernas effekt.   

Uppföljning av process och resultat kan med fördel genomföras av extern aktör, exempelvis med 

hjälp av Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU), Centrum för forskning och utbildning kring 

riskbruk, missbruk och beroende (CERA) eller utvärderingsföretag som payoff.se. Medfinansiering av 

utvärderingsinsatser från SOF är möjlig, beslut om detta tas av Samordningsförbundet Älv & Kusts 

styrelse.  

5 Slutsatser och utvecklingsområden  

I SIMBA-området genomförs idag ett kvalificerat arbete inom de socialmedicinska mottagningar som 

bedrivs. De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende, RMR samt 

rekommendationer från andra styrdokument tycks uppfyllas i viss utsträckning. Utifrån 

rekommendationer och överenskommelser nationellt och regionalt, bör en utveckling ske mot en 

mer organiserad likriktad integrering på samtliga socialmedicinska mottagningar. För att en sådan 

utveckling ska kunna ske rekommenderas initialt en övergripande projektledningstjänst under 

exempelvis de första två åren, för utvecklingsarbete och ansvar för att modellbeskrivningen tillämpas 

inom alla fyra mottagningar, utifrån lokala förutsättningar. En struktur för ett likriktat 

uppföljningsarbete bör arbetas fram av projektledaren. En sådan funktion bör även utarbeta rutiner 

för samverkan mellan SIMBA-områdets socialmedicinska mottagningar.   
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Utvecklingsområden, förutom de som beskrivits i modellbeskrivningen, skulle kunna vara att 

mottagningarna riktas mot en bredare målgrupp, för att erbjuda behandling till den stora grupp som 

ej har behov av socialtjänst. Endast var femte person med skadligt bruk av alkohol söker vård. En 

aktuell studie från Karolinska Institutet som undersökte vilken behandling för alkoholproblem som 

var att föredra, samt hos vilken vårdgivare, visade att majoriteten föredrog behandling inom hälso- 

och sjukvården. Endast 5 % av brukarna föredrog socialtjänsten. Stödgrupper och psykologisk 

behandling föredrogs i högst utsträckning. Även skäl att inte söka behandling undersöktes, där skam 

och stigma uppgavs som främsta hinder. Personer med olika grad av skadligt bruk kan ha jobb, 

bostad, familj och ett socialt fungerande liv.   

För att det ska vara enkelt att söka hjälp bör det finnas möjlighet till rådgivnings- och 

behandlingsinsatser även för socialt etablerade personer, dit man kan söka på egen hand utan krav 

på myndighetsbeslut. Det skulle innebära lättillgänglig hjälp utan trösklar, när motivationen hos den 

enskilde är hög. På Ung-Vux-centralen i Åmål och Mini Maria-mottagningarna i Göteborg har man 

valt att erbjuda psykosocial behandling och psykosociala stödinsatser inom ramen för råd och stöd, 

vilket beskrivs vara en förutsättning för att nå fler individer som inte annars skulle sökt hjälp. Vid 

behov får individer hjälp att ansöka om bistånd för en mer omfattande insats.  

Ny forskning visar att även kortare insatser t.ex. fem sessioner MET samt “15-metoden”, som 

utvecklats på Karolinska Institutet, har god effekt vid skadligt bruk av alkohol. Dessa metoder skulle 

kunna utvecklas och tillämpas inom de socialmedicinska mottagningarna inom ramen för modellen 

för stegvis vård. Även nätbaserade behandlingsinsatser är under utveckling som komplement till 

faktiska besök.   
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Bilaga 1   

Rekommendationer för insatser  

Rekommendationer för insatser presenteras nedan utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem, 

Socialstyrelsens kunskapsguide för doping, samt regionala medicinska riktlinjer.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende är gemensamma för 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Riktlinjerna har tydligt samverkans fokus, då ansvaret för 

missbruks- och beroendevård åligger både landsting och kommun. Riktlinjerna behandlar områdena 

missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Områdena spelberoende och doping 

ingår inte. Rekommendationerna syftar vägleda beslut på gruppnivå i lednings- och styrningsfrågor vid 

exempelvis resursfördelning eller omorganisationer, underlag vid utveckling av vårdprogram och 

rutiner, stimulera och vägleda tillämpning av evidensbaserade åtgärder samt att vara underlag för 

prioriteringar. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, 

läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling 

vid samsjuklighet, samt behandling av ungdomar.   

Socialstyrelsen ger rekommendationer med rangordning 1-10, som är åtgärder som hälso- och 

sjukvård och socialtjänsten bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt 

prioriteringsskalan 1-10, där åtgärder med prioritering 1 har högst angelägenhetsgrad och 10 lägst. 

Rangordningen baseras på en samlad bedömning av tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt och 

kostnadseffektivitet. Socialstyrelsen beaktar även evidens för effekt, dvs hur starkt det vetenskapliga 

stödet är. I modellbeskrivningarna ovan rekommenderas arbete med insatser prioritet 1-3, vilka 

redovisas nedan.   

Bedömningsinstrument   

Bedömningsinstrument bör användas för att identifiera och kartlägga alkohol- och narkotikaproblem, 

samt för att återkoppla resultat till individen som utgångspunkt för vårdplanering. De 

bedömningsinstrument som rekommenderas är Alcohol use disorders identification test (AUDIT) (1), 

Drug use disorders identification test (DUDIT) (3). För diagnostik av skadligt bruk, missbruk och 

beroende rekommenderas ADDIS (3), Structured clinical interview for DSM-IV-axis I disorders (SCID I) 

(3), Mini international neuropsychiatric interview (MINI) (3). Bedömning vid spel ingår ej i de nationella 

riktlinjerna, men de instrument som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (2017a), och är 

beprövade på området är National Opinion Research Center DSM IV Screen for Gambling (NODS), 

Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM) och Problem Gambling Severity Index (PGSI).   

För bedömning av individens behov av stöd, planering av behandlingsprogram och val 

rehabiliteringsinsatser rekommenderas Addiction severity index (ASI) (1) för vuxna och Adolescent 

drug abuse diagnosis (ADAD) (4) för ungdomar (som dock har begränsat vetenskapligt stöd för 

validitet, vilket har påverkat prioritering). ASI och en särskild modul för spelproblem, ASI-spel, används 

vid bedömning och behandlingsplanering av spelmissbruk.   

För ungdomar bör AUDIT, DUDIT och ADDIS-ung (från engelskans Adolescent Drug Involvement Scale) 

användas för screening samt MINI-Kid och UngDOK för strukturerad bedömning enligt RMR.   
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Medicinska test   

Medicinska test utgör en möjlighet att påvisa intag av alkohol och narkotika, som ett komplement till 

självrapport och klinisk intervju. Medicinska tester omfattar provtagning med efterföljande analytisk 

undersökning. Testerna kan påvisa eller utesluta intag av olika substanser inom testets respektive 

detektionstid. För mätning av nyligt intag av alkohol rekommenderas testen etylglukuronid (EtG) eller 

etylsulfat (EtS) i urin (2) och för att påvisa långvarigt intag av alkohol rekommenderas användning av 

kolhydratfattigt transferrin (CDT) eller fosfatidyletanol (PEth) i blodprov (2) och gamma-

glutamyltransferans (GT) i blodprov (3). För mätning av pågående eller nyligt intag av narkotika 

rekommenderas användning av urinprov (1).   

Läkemedelsbehandling   

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer ingår läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens och 

alkoholberoende, samt nedtrappning av långvarigt bruk av bensodiazepiner. Rekommendationer ges 

för läkemedelsbehandling vid beroende eller missbruk av centralstimulantia, samt 

läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende respektive opioidanalgetikaberoende. De 

rekommendationer som har hög prioritet är bensodiazepiner till personer med alkoholabstinens (2), 

klometiazol eller karbamazepin till personer med alkoholabstinens (3), erbjuda personer med 

alkoholberoende behandling med disulfiram, akamprosat eller naltrexon (1), erbjuda nedtrappning till 

personer med långvarigt bruk av bensodiazepiner (2), naltrexon till personer med amfetaminberoende 

(4), buprenorfin-naloxonkombination (1) eller metadon (2) till personer med opiatberoende, samt ge 

nedtrappning till personer med opioidanalgetikaberoende (3) eller läkemedelsassisterad behandling 

med buprenorfin-naloxonkombination till dem som ej svarar på nedtrappning (3).   

I riktlinjerna ingår inte läkemedelsbehandling för ungdomar, eftersom läkemedel sällan prövats på 

ungdomar och effekter därmed inte är studerat. Evidensen för läkemedelsbehandling av 

missbrukande ungdomar är liten och det finns starka skäl att vidta försiktighet vid 

läkemedelsbehandling av missbruk hos ungdomar, och inte rutinmässigt översätta metoder framtagna 

för vuxna ( Sparring & Tengström, 2014). Enligt RMR kan läkemedelsbehandling i vissa fall ändå bli 

aktuell i nära samverkan med kommun och närstående.  

Vid spelmissbruk finns otillräckligt stöd för läkemedelsbehandling enligt Folkhälsomyndigheten, 
behandling med naltrexon och nalmefen har dock visat sig lovande. Gällande doping är de vanligaste 
psykiska besvären vid steroid-missbruk depressioner med inslag av suicidala tankar, olika 
ångesttillstånd och sömnproblem. Antidepressiv medicinering kan därför bli nödvändig.   

Psykologisk och psykosocial behandling    

Benämningen psykologisk och psykosocial behandling utgår från klassifikationen av vårdåtgärder 

(KVÅ) i Socialstyrelsens hälsodataregister. Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykologiska 

processer, medan psykosocial behandling inriktar sig mer på den sociala situationen. Psykosocial 

behandling kan även innebära åtgärder som information, rådgivning, hänvisning och kontakter med 

närstående. Rekommendationerna vid missbruk eller beroende av alkohol är motivationshöjande 

behandling (MET) (1), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) eller Återfallsprevention (ÅP), Community 

Reinforcement Approach (CRA), Tolvstegsbehandling eller Social Behaviour Network Therapy (SBNT) 

(2). Vid långvarigt bruk av bensodiazepiner rekommenderas att KBT erbjuds som tillägg till 

nedtrappning (2). Till personer med missbruk eller beroende av cannabis rekommenderas KBT eller 

Återfallsprevention med tillägg av MI eller MET (3), samt Haschavvänjningsprogrammet (HAP), som 

dock har studerats i begränsad utsträckning och därmed har lägre prioritet. Vid missbruk eller 

beroende av centralstimulerande preparat rekommenderas tolvstegsprogram, MATRIX-programmet 
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eller CRA med tillägg av förstärkningsmedel (3). Vid opiatberoende i läkemedelsassisterad behandling 

rekommenderas KBT eller Återfallsprevention (3). Parterapi (3) rekommenderas som tillägg till annan 

behandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. I nationella riktlinjer 

för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas rådgivande samtal till 

vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (3).   

Folkhälsomyndigheten (2017b) och Ortiz (2017) beskriver att det vid spelmissbruk föreligger visst 

vetenskapligt stöd för KBT, samt KBT i kombination med MI. Även Återfallsprevention 

rekommenderas. Vid steroid-missbruk rekommenderas ett reviderad tolvstegsprogram med tydliga 

inslag kring kroppsuppfattning och självbild. Vidare kan också MI eller samtalsgrupper vara ett 

alternativ.   

Psykosociala stödinsatser   

I SoL finns särskilda bestämmelser om att socialnämnden ska se till att personer med missbruk får den 

hjälp och vård de behöver för att komma ifrån missbruket (5 kap. 9§). Socialnämnden ska i sin 

verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer rekommenderas insatser som kan främja möjligheten till sysselsättning för personer med 

missbruk eller beroende i form av arbetsförberedande träningsmodeller och IPS-modellen (3). 

Personellt boendestöd, som innebär individanpassat stöd som tillhandahålls av personal för att stödja 

personer att hantera sådant i vardagen som är relaterat till boendet, rekommenderas till personer 

med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika med behov av stöd i boendet (4). Samordning 

i form av case management, vilket innebär samordning av vård- och stödinsatser och att individen får 

tillgång till adekvat vård och stöd, rekommenderas för personer i behov av samordning (4). 

Anhörigstöd rekommenderas i form av Al- eller Nar-anon-inspirerade stödprogram (2) och 

psykosocialt stöd i form av coping skills training (CST) (3). För anhöriga som vill motivera en person 

med missbruk eller beroende till behandling rekommenderas stöd i form av Community 

Reinforcement and Family Training (CRAFT) (3). Anhörigstöd, skuldsanering och ekonomiskt bistånd 

rekommenderas av Folkhälsomyndigheten som viktiga psykosociala insatser för personer med 

spelmissbruk.   

Behandling av samsjuklighet   

Socialstyrelsens nationella riktlinjer innehåller inga specifika rekommendationer om 

läkemedelsbehandling för beroende vid samsjuklighet, utan hänvisar till 

behandlingsrekommendationer för respektive tillstånd. Den psykosociala behandling som 

rekommenderas vid samsjuklighet är integrerade behandlingsmetoder (3).   

Psykologisk och psykosocial behandling av ungdomar   

Socialstyrelsen konstaterar att vid missbruk hos ungdomar krävs särskilda interventioner som är 

utarbetade och prövade på ungdomar och deras förutsättningar. För att kunna erbjuda dessa 

interventioner behövs en ökad tillgång till utbildade behandlare som har kunskap om barn och 

ungdomars utveckling, psykiatriska diagnoser samt risk- och missbruk. Utbildning och anpassning av 

dessa metoder bör kompletteras med fortlöpande handledning och återkoppling. De insatser som 

rekommenderas i såväl nationella riktlinjer som RMR är kort intervention, MET, MET i kombination 

med KBT, ACRA eller ACC (3).   

Enligt RMR bör behandling av barn och ungdomar börja med uppföljning av AUDIT och enklare 

rådgivning utifrån svaren, helst tillsammans med vårdnadshavarna. I nästa steg rekommenderas MET 
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i kombination med KBT. Vid skadligt bruk ska anmälan och samarbete med socialtjänsten ske. Rutinen 

för Västbus följs, och gäller personer t.o.m. 20 år.  

Ett anpassat HAP-program, “cannabisprogram för ungdomar”, är otillräckligt beforskat för att nå 

prioritet. Viktigt vid risk- och missbruk hos ungdomar är att involvera anhöriga. Familjebehandling, i 

form av funktionell familjeterapi (FFT), Multidimensional Family Therapy (MDFT), Brief Strategic 

Family Treatment (BFST) och Multisystemisk terapi (MST) rekommenderas vid alkohol och 

narkotikaproblem hos ungdomar (3). I nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas rådgivande samtal till unga under 18 år vid bruk av 

alkohol (3). Gällande spelmissbruk har Folkhälsomyndigheten (2017c) funnit stöd för att 

skolinterventioner för unga med spelproblem kan ge viss effekt på spelandet, även om det är oklart 

hur det påverkar spelproblemen. Psykosociala stödinsatser som rekommenderas för ungdomar är 

anhörigstöd och samverkan med skola eller annan sysselsättning.   

För mer ingående beskrivningar av de metoder och instrument som rekommenderas ovan, hänvisas 

läsaren till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende samt 

regionala medicinska riktlinjer.  
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-03-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

30 (42) 

§ 82 

Återrapport uppdrag - Modellbeskrivning och 
uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar 

Diarienummer HSNV 2018-00025 

Beslut 

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antar förslag till Modellbeskrivning och 

uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar.  

2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt Koncernkontoret att påbörja 

förhandlingar om samverkansavtal Socialmedicinsk mottagning med intresserade 

kommuner i nämndområdet med antagen modellbeskrivning och uppföljningsplan 

som utgångspunkt.  

3. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden översänder antagen Modellbeskrivning och 

uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar till hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen och till psykiatriberedningen som underlag för det 

regionövergripande arbetet med framtagande av det inriktningsdokument som ska 

utgöra gemensam grund för kommunernas och regionens samverkan kring personer 

med sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  

4. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förklarar uppdraget från den 28 februari 2018, 

§ 38 att ta fram modellbeskrivning samt att utveckla en uppföljningsplan för 

Socialmedicinska mottagningar, fullgjort.  

5. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ger Koncernkontoret ett nytt uppdrag att i 

samverkan med SIMBA och kommunerna Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn 

arbeta fram en modellbeskrivning samt utveckla en uppföljningsplan för integrerad 

verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och beroendeproblematik, så 

kallade ”Mini Maria verksamhet”. Denna modellbeskrivning ska återrapporteras till 

nämnden vid nämndens sammanträde i juni månad 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 februari 2018, § 38, 

Koncernkontoret i uppdrag att i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet 

Älv & Kust, kommunerna Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en 

modellbeskrivning samt att utveckla en uppföljningsplan för Socialmedicinska 

mottagningar 2018. 

 

Ett förslag till modellbeskrivning och uppföljningsplan har tagits fram i samverkan av 

parterna ovan, ett mycket digert underlag med förslag som kan ligga som grund för västra 

hälso- och sjukvårdsnämndens förhandlingar om samverkansavtal med intresserade 

kommuner i nämndområdet, men också som underlag till det regionövergripande arbetet 

med framtagande av det inriktningsdokument som ska utgöra gemensam grund för 

kommunernas och regionens samverkan kring personer med sammansatta behov inom 

området psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-03-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

31 (42) 

Förslaget till modellbeskrivning och uppföljningsplan har godkänts av SIMBA politiska 

samrådsgrupp den 22 februari 2019 och av Samordningsförbundet Älv & Kust styrelse den 

21 februari 2019.  

 

I samband med att förslag till modellbeskrivning och uppföljningsplan för 

Socialmedicinska mottagningar har arbetats fram har också ett arbete med att ta 

fram en motsvarande modellbeskrivning och uppföljningsplan för integrerad 

verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och beroendeproblematik, så 

kallad ”Mini Maria verksamhet” påbörjats inom vårdsamverkan SIMBA. 

Förslaget till västra hälso- och sjukvårdsnämnden är därför att ge 

Koncernkontoret i uppdrag att i samverkan med SIMBA och kommunerna 

Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning samt 

utveckla en uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den yngre målgruppen 

med missbruk och beroendeproblematik, så kallade ”Mini Maria verksamhet”. 

Denna modellbeskrivning föreslås återrapporteras till nämnden vid nämndens 

sammanträde i juni månad 2019. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 190319 

Yrkanden på sammanträdet 

Ordförande: 

Bifall till tjänsteutlåtande.  
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Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 
2019

27

2019VFN242
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-04-11 Dnr 2019VFN242 606

 

   
 

Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019-05-08

Beslutsfattare Skola

Hanna Ranner

Hanna Ranner

Gabriella Knutsson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Carina Torstensson

Carina Torstensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Hans Svensson

Kristina Edeland

Kristina Edeland

Kristina Edeland

Kristina Edeland

Kristina Edeland

Niklas Henningsson

Kristina Edeland

Hanna Ranner

Hanna Ranner

Vällsjöskolan

Vällsjöskolan

Lunnaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Eskilsby skola

Härrydaskolan

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Djupedalsskolan

Djupedalsskolan

Djupedalsskolan

Djupedalsskolan

Djupedalsskolan

Hällingsjöskolan

Djupedalsskolan

Vällsjöskolan

Vällsjöskolan
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2 (2) 

Beslutsfattare Skola

Hanna Ranner

Susanne Thander

Susanne Thander

Susanne Thander

Vällsjöskolan

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan
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Anmälningar till huvudman vid misstanke om 
kränkande behandling 2019

28

2018VFN37
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-04-24 Dnr 2018VFN37 606

 

   
 

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling 2019-05-08

Rektor Skola

Katrin Frilén Hyddén

Susanne Lorenzatti

Katrin Frilén Hyddén

Katrin Frilén Hyddén

Frans Stjerna

Frans Stjerna

Susanne Thander

Katrin Frilén Hyddén

Malin Tucker

Niklas Henningsson

Katrin Frilén Hyddén

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Skinnefjällsskolan

Landvetterskolan

Högadalsskolan

Hällingsjöskolan

Landvetterskolan
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2019

29

2018VFN36
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-04-23 Dnr 2018VFN36 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden 2019-05-08

Beslutsfattare Beslut

Marie Westergård

Marie Westergård

Tomas Hubert

Marie Fremle

Marie Westergård

Maria Carlsson

Ingemar Dahlquist

Pernilla Palm

Elin Rosén

Johanna Wallinder

Kristina Edeland

Annemi Lindoffer

Ann Nilsson-Mäki

Elin Rosén

Hanna Ranner

Hanna Ranner

Hanna Ranner

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Gabriella Knutsson

Aktivitetsbidrag

Ledarutbildningsbidrag

Anställning obehörig, Ljungna förskola, Pixbo förskola och 
Hulelyckans förskola

Bidrag avseende grundbelopp, Växthuset förskola i Mölndal AB

Investeringsbidrag

Kulturbidrag

I pärm vid sammanträdet:

Skolskjuts, gymansieskola

Mottagande av elev i annan kommun än hemkommunen

Yttrande till Skolinspektionen (dnr 41-2018:3034 och dnr 2019:1734)

Utrett misstanke om kränkande behandling, Säteriskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Djupedalsskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Rävlandaskolan

Skolbarnomsorg, särskilt stöd

Yttrande till Skolinspektionen (dnr 2019:2034)

Utrett misstanke om kränkande behandling, Vällsjöskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Vällsjöskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Vällsjöskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan
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Anmälan av delegationsbeslut från 
myndighetsutskott 2019

30

2019VFN47
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Sektorn för 

Datum 2019-04-25 Dnr 2019VFN47 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2019

Beslutsfattare Beslut

Myndighetsutskottet

Myndighetsutskottet

Myndighetsutskottet

Beslut i protokoll 2019-04-09

Beslut i protokoll 2019-04-15

Beslut i protokoll 2019-04-23
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Anmälan av ordförandebeslut 2019

31

2019VFN48
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Sektorn för socialtjänst 

 

   
 

Beslut – allmänt
Ordförandebeslut till välfärdsnämnden 2019-05-08

Delegat Befattning

Maria Kornevik Johansson
Hans Larsson

Ordförande i Välfärdsnämnden
Vice ordförande i Välfärdsnämnden

Punkt i delegations-
ordningen

Beslutsdatum Beslut

2019-03-28
2019-03-29
2019-04-03
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-24

Tillfällig omplacering enligt 11 § LVU

Omplacering enligt 11 § LVU

Omplacering enligt 11 § LVU

Omplacering enligt 11 § LVU

Omplacering enligt 11 § LVU

Beslut om polishandräckning enligt 43 § LVU

Underskrift av delegat

Anmält till kommunstyrelsen
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