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§ 32 Dnr 2022/00329  

Information om uppföljning efter 
kunskapsuppföljningen åk 8 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att informera 

om arbetet som görs efter kunskapsuppföljningen efter höstterminen 2021. 

Kunskapsuppföljningen visade på låg måluppfyllelse både i årskurs 9 och i 

årskurs 8.  

Förvaltningens bedömning 

Ett arbete är påbörjat där förvaltningen tillsammans med rektorerna gör ett 

fördjupat analysarbete för att se vilka orsaker som kan finnas till de låga 

resultaten. Detta analysarbete görs som underlag för att fastställa vilka 

åtgärder som ska sättas in. Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 

kommer utvecklingsstrateg tillsammans med verksamhetschef grundskola att 

presentera arbetet med denna orsaksanalys. 

       

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-03-29 

BUN 2022/00329  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Information om uppföljning efter 
kunskapsuppföljningen åk 8 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att informera 

om arbetet som görs efter kunskapsuppföljningen efter höstterminen 2021. 

Kunskapsuppföljningen visade på låg måluppfyllelse både i årskurs 9 och i 

årskurs 8.  

Förvaltningens bedömning 

Ett arbete är påbörjat där förvaltningen tillsammans med rektorerna gör ett 

fördjupat analysarbete för att se vilka orsaker som kan finnas till de låga 

resultaten. Detta analysarbete görs som underlag för att fastställa vilka 

åtgärder som ska sättas in. Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 

kommer utvecklingsstrateg tillsammans med verksamhetschef grundskola att 

presentera arbetet med denna orsaksanalys. 

       

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk lägesrapport  

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 

lägesrapporten per den 31 mars 2022.        

Sammanfattning  

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter både direkt och indirekt. 

Direkt påverkas nämnden av ökade kostnader på, framförallt, drivmedel. På 

sikt kommer merparten av nämndens externa kostnader påverkas negativt då 

priset på drivmedel kommer påverka priset på andra produkter i större 

utsträckning. Inflationen var hög och stigande redan i slutet av förra året och 

förvaltningen förväntar sig fortsatt stora prisökningar under året. 

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal på kort tid för nämndens 

alla verksamheter, i och med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men 

än så länge har inte någon sådan ökning skett. 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är mycket osäker utifrån 

ovan nämnda skäl, men per 31/3 är bedömningen att nämnden kommer hålla 

sin budget för 2022. 

Förskola 
Precis som föregående år förskolans budgetföljsamhet god och förskolan har ett 

prognostiserat överskott på nästan 2 miljoner kronor på helår. 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket 

bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Helårsprognos för 

grundskolan är ett överskott på 1,2 miljoner kronor. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott för 2022. Det 

prognostiserade underskottet är lägre än förra årets utfall, men man har 

fortsatt svårt att hålla sin budget. Helårsprognos för Ållebergsgymnasiet är 

ett underskott på 2,1 miljoner kronor. 



 

  2(2) 

 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få ett litet underskott 2022. Tillskottet 

nämnden fick för att täcka ökade lokalkostnader syns tydligt, då det var ett 

stort underskott på övriga kostnader föregående år. Helårsprognos för övriga 

poster är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. 

      

       

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 35 Dnr 2022/00060  

Ekonomisk lägesrapport  

Bakgrund 

 

Den ekonomiska lägesrapporten per den 31 mars 2022 prognostiserar att 

barn- och utbildningsnämnden kommer att hålla sin budget år 2022. Det 

finns dock många osäkerhetsfaktorer just nu. Det råder osäkerhet kring hur 

hög inflationen kommer att bli under året, drivmedelspriser, 

byggmaterialpriser, livsmedelspriser samt inte minst hur Rysslands invasion 

av Ukraina kan komma att påverka flyktingströmmar och eventuella nya 

barn och elever i nämndens verksamhet.  

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 kommer en mer utförlig 

ekonomisk rapport att lämnas. 
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§ 31 Dnr 2022/00124  

Delegationsbestämmelser för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden antar de nya delegationsbestämmelserna för barn- och 

utbildningsnämnden efter förtydligande av arbetsgången gällande 

delegationsbeslut fattade av rektor/biträdande rektor samt vilka 

delegationsbeslut som måste rapporteras till nämnd. 

2 Delegationsbestämmelserna ska börja gälla den 1 maj 2022.     

Bakgrund 

Nu gällande delegationsbestämmelser antogs den 29 september 2020 och 

började gälla från och med den 5 oktober 2020. Delegationsbestämmelserna 

för barn- och utbildningsnämnden har nu reviderats och bland annat 

kompletterats med kommungemensamma avsnitt och punkter. En ny delegat 

har också tillkommit, biträdande rektor. Delegationsbestämmelserna har 

även uppdaterats med aktuella laghänvisningar.  

Förvaltningens bedömning 

Delegationsbestämmelserna har gällt i 1,5 år och en uppdatering är 

nödvändig.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden 

att börja gälla den 1 maj 2022.   

Nu gällande delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden  

     

  

Paragrafen skickas till  
Alla rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunledningskansliet            

 



 

 

 

 

 

 
 
Delegationsbestämmelser  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Delegation och vidaredelegation 
Inledning 

Dessa delegationsbestämmelser gäller för barn- och utbildningsnämnden och dess 

förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschef för denna förvaltning är 

skolchefen. Verksamhetschefer inom förvaltningen är verksamhetschef grundskola, 

verksamhetschef förskola, verksamhetschef gymnasieskola samt verksamhetschef 

Specialpedagogisk Centrum (SPC).  

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger någon annan i 

uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som får ett sådant uppdrag 

kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med stöd av dessa 

delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det fattats av barn- och 

utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. 

Dock kan barn- och utbildningsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får vissa beslut inte delegeras. Delegationsförbud 

gäller bland annat ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet samt ärende som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta beslut 

som står i strid med dess begränsningar.  

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i enlighet med 

gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande 

avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser som utfärdats av kommunstyrelsen. 

Den delegerade beslutsrätten är också begränsad till barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde och gäller bara inom vederbörande budgetramar.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut 

är det barn- och utbildningsnämndens skyldighet att fatta beslutet. Om det är fara i 

dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice ordförande som ersättare, rätt 

att fatta beslutet på nämndens vägnar. Sådana beslut ska anmälas vid barn- och 

utbildningsnämndens nästa sammanträde. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser ska anmälas 

till barn- och utbildningsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Delegationsbesluten ska registreras i Ciceron och presenteras för barn- och 

utbildningsnämnden i form av en förteckning. 

Vidaredelegation 

Skolchef får i sin egenskap av förvaltningschef och med tillämpning av 7 kap 6 § 

kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan 

vidaredelegation ska anmälas skriftligen till barn- och utbildningsnämnden. Beslut som 

fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till skolchefen genom att en kopia av 

beslutet inges inom en vecka från beslutsdagen. Skolchefen ska sedan anmäla beslutet 

som fattats med stöd av vidaredelegation till barn- och utbildningsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. 
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Av barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser framgår att delegaten i vissa 

fall utgörs av rektor/biträdande rektor. I de fall det finns inrättade tjänster som biträdande 

rektor inom ett rektorsområde upprättas ett dokument till delegationsbestämmelserna som 

anger inom vilket avgränsat område inom rektorsområdet som biträdande rektor ansvarar 

för. Det kan till exempel vara en skolenhet eller ett visst stadium. Dokumentet registreras 

i Ciceron DoÄ under benämningen ”Delegation till biträdande rektor inom 

rektorsområde”.  

Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden, till skillnad mot 

verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det föreligger alternativa 

lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 

Verkställighetsbeslut är däremot sådana där de anställda följer redan fastställda regler och 

direktiv och där det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det dagliga 

arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgiftsdebitering enligt en 

fastställd taxa, tilldelning av förskoleplats enligt en fastställd turordningsregel eller 

tilldelning av skolskjuts enligt fastställda riktlinjer om avstånd.  

Allmänt 

En delegationsordning delegerar rätt att besluta men utgör ingen fullständig beskrivning 

av allt som enligt skollag och förordningar ska betraktas som beslut. Det åligger varje 

delegat att sätta sig in i och tillämpa dessa styrdokument. 

Det finns också särskilda krav på handläggningen enligt förvaltningslagen som det är 

varje delegats ansvar att sätta sig in i. 

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas av den 

förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går beslutsrätten över till övriga 

delegater i angiven ordning. 

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska dock alltid göras 

i samband med att en ny mandatperiod inletts. 
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1. Allmänt  
 Ärende Delegat Anmärkning 

1.1 Utföra nämndens talan eller utfärda fullmakt 

att utföra nämndens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättningar av 

olika slag, samt företräda nämnden vid 

brådskande ärenden som inte kan vänta till 

nästa nämndsammanträde 

1. Nämndsordförande 

2. Skolchef 
 

1.2 Avge yttrande till domstol avseende 

överklagande av beslut med undantag för 

laglighetsprövning 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2. Skolchef 

KL 13:8 

1.3 I brådskande fall avge yttranden till 

myndigheter, organisationer och andra, dock 

inte laglighetsprövningar enligt 

kommunallagen eller i frågor av principiell 

betydelse 

Nämndsordförande  

1.4 Beslut om rutiner för mottagning och 

utredning av klagomål och information om 

dessa: 

- Huvudmannanivå 

- Skol-/förskolenivå 

 

 

 

- Skolchef 

- 1. Rektor/Biträdande rektor 

- 2. Rektor/Biträdande rektor 

SL 4:8 

 

1.5 Beslut om att vidta nödvändiga åtgärder vid 

brister som framkommer vid uppföljning, 

klagomål eller på annat sätt: 

- Huvudmannanivå 

- Skol-/förskolenivå 

 

 

- Skolchef 

- 1.Rektor/Biträdande rektor 

2.Rektor/Biträdande rektor 

SL 4:7 (Redovisas i det 

systematiska 

kvalitetsarbetet) 

1.6 Beslut om enstaka inslag med obetydliga 

kostnader för eleverna (förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

- 1.Rektor/Biträdande rektor 

- 2.Rektor/Biträdande rektor 

 

SL 9:8-9; 10:10-11, 

11:13-14; 15:17-18; 

18:17-18 

Enligt riktlinjer BUN 

1.7 Beslut om tillträdesförbud för utomstående på 

skolenhet 
1. Skolchef 

2. Verksamhetschef för resp. 

skolform 
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2. Ärenden enligt förvaltningslagen 
2.1 Beslut att avslå en skriftlig framställning om 

att avgöra ett ärende som inte har avgjorts 

inom sex månader 

1. Verksamhetschef 

2. Skolchef 

12 § första stycket FL 

2.2 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning om en ansökan/framställning 

har återkallats eller frågan förfallit av annan 

anledning 

1. Verksamhetschef 

2. Skolchef 

Även då ett ärende 

flyttas över till en annan 

kommun t.ex. 

2.3 Beslut att avvisa  

- ett ombud eller biträde 

- överklagande som kommit in för 

sent.  

 

- Ärende eller ansökan på annan grund 

 

 

AU 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2. Skolchef 

 

Verksamhetschef 

 

14 § FL 

Efter samråd med jurist 

45 § FL 

Rättidsprövningen som 

sådan utgör 

verkställighet. Det är 

först själva 

avvisningsbeslutet som 

utgör delegationsbeslut.  

Exempelvis att ej behörig 

person söker eller 

ansökan är ofullständig. 

Då prövas inte sakfrågan.   

2.4 Beslut att förelägga  

- part eller ombud att styrka ombudets 

behörighet genom en fullmakt 

 

 

- den enskilde att avhjälpa en brist i en 

framställning  

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

3. Verksamhetschef 

 

 

1. Verksamhetschef 

2. Skolchef 

 

15 § andra stycket FL 

 

 

20 § andra stycket FL 

Om specialreglering 

finns i annan lag eller 

förordning ska den 

bestämmelsen dock 

tillämpas istället enligt 4 

§ FL. Se exv. 9 kap 22 § 

PBL. 

Av föreläggandet ska 

även framgå att följden 

av att föreläggandet inte 

följs kan bli att 

framställningen inte tas 

upp till prövning.  

2.5 Rätta beslut som innehåller en uppenbar 

oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende 

1. Delegaten i ursprungsbeslutet 

2. Verksamhetschef 

36 § FL   
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2.6 Ompröva och ändra beslut 1. Delegaten i ursprungsbeslutet 

2. Skolchef  

37-39 §§ FL 

2.7 Överklaga domstols eller myndighets beslut 

när beslutet har fattats på delegation 

1. Delegaten i ursprungsbeslutet 

2. Skolchef 

 

2.8 Begära att det beslut som kommunen 

överklagat tills vidare inte ska gälla (yrkande 

om inhibition) 

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2. Skolchef 

48 § FL 

 

3.  Ekonomiska ärenden 
3.1 Allmänt   

3.1.1 Utse attestanter Skolchef  

3.1.2 Besluta om att sammanträdesarvode ska utgå 

för annan aktivitet än sammanträde för barn- 

och utbildningsnämndens förtroendevalda 

Nämndens ordförande  

3.1.3 Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom direktupphandling, vilket innefattar 

samtliga beslut som krävs enligt LOU eller 

LUF och kommunens styrdokument kring 

inköp och upphandling, inom vederbörande 

verksamhetsområde och inom ramen för 

gällande budget, till ett belopp uppgående till  

 högst 100 000 kronor 

 mellan 100 000 kronor och det maximala 

belopp för direktupphandling som anges i 

gällande lag 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef, rektor 

Skolchef 

Delegerad beslutanderätt 

i inköpsfrågor gäller 

endast inom ramen för av 

nämnden antagen budget 

eller kostnadskalkyl för 

visst projekt. 

 

Inköp av varor och 

tjänster inom behörig 

befattningshavares 

verksamhetsområde, 

inom ramen för gällande 

budget och i enlighet 

med giltigt ramavtal eller 

separat avtal betraktas 

som verkställighet. 

3.1.4 Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom upphandling, som överskrider gränsen 

för direktupphandling, vilket innefattar 

samtliga beslut som krävs enligt LOU eller 

LUF och kommunens styrdokument kring 

inköp och upphandling. 

Skolchef Vid upphandling över 

gränsen för 

direktupphandling ska en 

beställning av uppdraget 

göras till 

upphandlingsenheten i 

Skövde 

3.1.5 Besluta om ramavtal, vilket inkluderar alla de 

beslut som krävs i enlighet med LOU eller 

LUF och kommunens interna styrdokument 

för upphandling, som endast berör den egna 

nämnden/förvaltningen. 

Skolchef Kommunövergripande 

ramavtal ansvarar 

kommunstyrelsen för. 
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3.1.6 Beslut om försäljning av utrangerat material 

och inventarier  

- upp till 50 000 kr 

- värde överstigande 50 000 kr  

 

 

 

Rektor 

Skolchef 

Utrangerat material ska i 

första hand erbjudas 

verksamhet inom 

kommunen 

Samråd ska ske med 

förvaltningsekonom.  

3.1.7 Utbetalning av skadestånd (exempelvis 

ersättning av skada orsakad av personal etc.) 

- Upp till ett prisbasbelopp 

 

 

 

1. Rektor 

2. Verksamhetschef för resp. 

område 

 

Ersättning för 

personskador samt 

ersättningsanspråk över 

ett prisbasbelopp ska 

anmälas till kommunens 

försäkringsbolag. 

Samråd ska ske med 

jurist.  

 

3.1.8 Beslut om skadeståndsanspråk mot elev 1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

Föräldrabalken 6:2, 

Skadeståndslagen 

Riktlinjer BUN. Samråd 

ska ske med jurist. 

3.1.9 Beslut om omfördelning av budget inom ram: 

-Mellan skolor/mellan förskolor 

Skolchef 

 

I samråd med 

verksamhetschefer för 

respektive skolform 

3.1.10 Beslut om representation för 

- BUN 

- Förvaltningen 

 

Nämndsordförande 

Skolchef 

Riktlinjer KS och BUN 

3.1.11 Beslut om stipendier ur donationsfonder och 

utdelning från övriga donationsfonder 

1. Förvaltningsekonom 

2. Skolchef 

Enl. fondernas 

föreskrifter 

3.1.12 Beslut om avstängning från plats i förskola 

och fritidshem p.g.a. ej erlagd avgift 

1. Verks.chef förskola resp. 

grundskola 

2. Skolchef 

 

3.1.13 Beslut om ersättning för självskjuts 

(grundskola och gymnasieskola) 

Skolskjutsansvarig administratör Enl. riktlinjer BUN 

SL 10:32 

 

3.2 Avtal och kontrakt   

3.2.1 Träffa avtal med andra huvudmän/utbildare 

inom given budget för enskilda elever 

Skolchef  

3.2.2 Träffa samverkansavtal med andra 

kommuner 

Skolchef Enl. riktlinjer BUN 

3.2.3 Sluta avtal med bindande ekonomisk 

åtagande: 

- upp till tre år 

- mer än tre år 

 

 

Skolchef 

AU 

Inom förvaltningens 

givna ramar, se punkt 

3.1.2 
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3.3 Beslut om ersättning förskola, 

förskoleklass, grundskola. grundsärskola, 

fritidshem 

 Beslut enl SL 8:21, 9:19, 

10:37, 11:36, 14:15, 

25:11 får överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

3.3.1 Interkommunal ersättning Skolchef SL 8:17; 9:16; 10:34; 

11:33; 14:14 

Enl. riktlinjer/avtal 

3.3.2 Ersättning fristående verksamhet Skolchef SL 8:21-24; 9:19-21; 

10:37-39; 11:32, 36-38; 

14:15-17 samt SkF 14 

kap 

Enl. riktlinjer/avtal 

3.3.3 Ersättning till internationell skola 

grundskolenivå 

Skolchef SL 24:5 

Enl riktlinjer/avtal 

3.4 Beslut om ersättning gymnasieskola, 

gymnasiesärskola 

 Beslut enligt SL 15:32, 

16:52, 17:35, 19:45, 

25:11 får överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

3.4.1 Interkommunal ersättning Skolchef SL 15:40; 16:50-51; 

17:22-27 

Enl. beslut BUN samt 

riktlinjer/avtal 

3.4.2 Ersättning till fristående verksamhet Skolchef SL 16:52-55; 17:31-36; 

19:45-48 samt GyF 13 

kap. 

Enl. beslut BUN samt 

riktlinjer/avtal 

3.4.3 Ersättning till internationell skola 

gymnasienivå 

Skolchef SL 24:6 

 

3.4.4 Stöd till inackordering Skolchef SL 15:32 

Enl. riktlinjer/avtal 

3.5 Enskild annan pedagogisk omsorg   

3.5.1 Ersättning till enskild annan pedagogisk 

omsorg 

Skolchef SL 25:10-16 

Enl. beslut BUN samt 

riktlinjer/avtal 
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4. Personal 
4.1 Anställningar   

4.1.1 Inrätta respektive pröva återbesättande av 

befattning som  

- rektor/verksamhetsledare 

 

- personal på BU-kontoret 

- verksamhetschef 

- annan befattningshavare inom 

skolan/förskolan 

 

 

Verksamhetschef för respektive 

område 

Skolchef  

Skolchef 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

Vid alla inrättande eller 

återbesättande av nya 

befattningar ska samråd 

ske med skolchef 

4.1.2 - Anställning av rektor, biträdande rektor och 

verksamhetsledare 

 

- Utse ställföreträdande för rektor 

 

 

- Anställning av verksamhetschefer och 

övriga anställda på BU-kontoret 

1. Verksamhetschef för resp. 

område 

2. Skolchef 

 

1. Verksamhetschef för resp. 

område 

2. Skolchef 

 

Skolchef 

SL 2:9-11, 31-33  

 

SL 2:9-11, 31-33   

 

SL 2:31-33 

Vid alla anställningar ska 

samråd ske med skolchef                       

4.1.3 - Besluta om lönesättning för rektorer och 

verksamhetsledare 

- Besluta om lönesättning för anställda på 

BU-kontoret samt för verksamhetschefer 

- Lärare och förskollärare samt lektor 

- Tidsbegränsad anställning för undervisning 

av personal som ej uppfyller kraven på 

utbildning 

- Personal för undervisning i fritidshem och 

förskola utöver lärare och förskollärare 

- Kurator och personal med 

specialpedagogisk kompetens 

- Skolläkare, skolsköterska, psykolog 

- Studie- och yrkesvägledare 

 

- Personal annan pedagogisk verksamhet 

 

 

- Övriga 

 

Verksamhetschef för resp. 

område 

Skolchef 

 

Rektor/Biträdande rektor 

Rektor/Biträdande rektor 

 

 

Rektor/Biträdande rektor 

 

Rektor/Biträdande rektor 

 

Verksamhetschef SPC 

Verksamhetschef gymnasieskola 

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Verksamhetschef SPC 

 

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Verksamhetschef SPC 

Vid alla lönesättningar 

ska samråd ske med 

skolchef eller 

personalavdelning 

 

SL 2:13, 17, 20 första 

stycket, 31-33 

SL 2:18-19, 21, 31-33 

 

SL 2:14, 31-33 

 

 

SL 2:25, 26, 31-33 

 

SL 2:25, 26, 31-33 

 

SL 2:29-30, 31-33 

I samråd med verks.chef 

grundskola 

SL 25:7 

 

SL 2:31-33 
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4.2 Utfärda varsel/underrättelse om avsked eller 

uppsägning och entlediga 

- Verksamhetschefer 

- Övrig personal på BU-kontoret  

- Personal inom skolan/förskola 

 

 

- Skolchef 

- Skolchef 

- Skolchef 

Efter samråd med HR-

avdelningen 

LAS;AB 

4.3 Beslut om avstängning från tjänstgöring 1. Verksamhetschef för resp. 

område 

2. Skolchef 

AB 

4.4 Beslut om disciplinär åtgärd (varning)  

- Rektor/Biträdande 

rektor/verksamhetsledare 

- Verksamhetschefer och annan 

personal på BU-kontoret 

- Personal inom skolan/förskolan 

 

Verksamhetschef för resp. 

område 

Skolchef 

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

Efter samråd med HR-

avdelningen 

AB; LOA 

4.5 Beslut om befattningsutbildning för rektorer 

och biträdande rektorer 

Verksamhetschef för resp. 

område 

Efter samråd med 

skolchef 

SL 2:12 

4.6 Beslut om tjänstledighet: 

- Rektor 

- Ledningspersonal och övrig personal 

på BU-kontoret 

- Personal inom skolan/förskolan upp 

till sex månader 

 

- All personal utöver sex månader 

 

Verks.chef för resp. område 

Skolchef 

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

 

Skolchef 

 

 

4.7 Fatta beslut om förbud av bisyssla i enlighet 

med Falköpings kommuns ”Riktlinje för 

bisyssla” för all personal inom förvaltningen 

Skolchef AB02; LOA 

4.8 Beslut om arbetsprövning, rehabilitering och 

omplacering 

- Rektor/biträdande 

rektor/verksamhetsledare 

- Ledningspersonal och övrig personal 

på BU-kontoret 

- Personal inom skolan/förskolan 

 

 

Verksamhetschef för resp. 

område 

Skolchef 

 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

Efter samråd med 

personalenheten 

AFS; AML 

Socialförsäkringsbalken 

30:6 och 10 

 



 12 

5.  Utlämnande av allmän handling 
5.1 Beslut om vägran att utlämna allmän 

handling helt eller delvis eller utlämna med 

förbehåll 

1. Skolchef 

2. Verksamhetschef för resp. 

område 

 

TF 2:1, 3, 6, 7, 9 

OSL 23 kap 

6.  Elevhälsa 
 

6.1 Beslut om att utse verksamhetschef 

(skolhälsovård) samt ansvarsområde 

Skolchef Obligatoriskt att utse 

verksamhetschef samt 

ange verksamhetsområde 

HSL 2017:30 4:2, samt 

SFS 2017:80 Hälso- och 

sjukvårdsförordning 

 

7. Förskola, förskoleklass, grundskola,  
grundsärskola, fritidshem, annan pedagogisk 
verksamhet 

7.1 Förskoleklass   

7.1.1 Beslut om placering vid skolenhet 

förskoleklass 

1. Verksamhetschef 

grundskola  

2. Skolchef 

Enl. riktlinjer BUN 

SL 9:15 

(Beslut enl. 9:15 får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

7.1.2 Beslut om mottagande i förskoleklass av elev 

från annan kommun 

1. Skolchef Samråd med 

förvaltningsekonom  

SL 9:13 

(Beslut enl. 9:13 får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

7.1.3 Beslut om skolskjuts i förskoleklass 1. Skolskjutsansvarig 

administratör 

2. Skolchef 

Enl. riktlinjer för 

skolskjuts BUN 

SL 9:15b och c 

(Får överklagas till 

förvaltningsdomstol, se 

SL 28:5 pkt 5) 

7.2 Grundskola, grundsärskola   

7.2.1 Beslut om placering vid skolenhet 

grundskola, särskola 

Rektor/Biträdande rektor SL 10:30-31; 1129-30 

(Beslut enl. 10:30; 11:29 

får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 
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7.2.2 Beslut om mottagande i grundskola, 

grundsärskola av elev från annan kommun 

Skolchef Samråd med 

förvaltningsekonom och 

verksamhetschef SPC 

SL 10:25-28; 11:25-27 

(Beslut enl. 10:25; 11:25 

får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

7.2.3 Beslut om mottagande i grundsärskolan om 

vårdnadshavare lämnat sitt medgivande 

Verksamhetschef SPC Enl. riktlinjer BUN 

SL 7:5 (Får överklagas 

till Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

7.2.4 Beslut om att en elev som tas emot i 

grundsärskola huvudsakligen ska läsa ämnen 

eller ämnesområden 

Rektor/Biträdande rektor Samråd med 

vårdnadshavare 

SL 11:8 

7.2.5 Beslut om mottagande på försök i annan 

skolform 

Verksamhetschef SPC Samråd med 

vårdnadshavare 

SL 7:8 

7.2.6 Beslut om mottagande av integrerad elev Verksamhetschef SPC Samråd med 

vårdnadshavare 

SL 7:9 

7.2.7 Beslut om uppskjuten skolplikt/Senare 

upphörande av skolplikten/Tidigare 

upphörande av skolplikten 

Rektor/Biträdande rektor SL7:10; 13-14 (Får 

överklagas till 

Skolväsendets 

Överklagandenämnd) 

7.2.8 Prövning av rätt att slutföra skolgång Rektor/Biträdande rektor SL 7:15-16 

7.2.9 Beslut om skolskjuts i grundskola och 

grundsärskola 

Skolskjutsansvarig administratör Enl. riktlinjer för 

skolskjuts BUN 

SL 10:32-33; 11:31-32 

(Får överklagas till 

förvaltningsdomstol, se 

SL 28:5 pkt 5) 

7.2.10 Beslut om skolskjuts utöver vad som anges i 

riktlinjerna för skolskjuts 

AU SL 9:15b och c, 10:32-

33; 11:31-32 (Får 

överklagas till 

förvaltningsdomstol, se 

SL 28:5 pkt 5) 

7.2.11 Beslut om åtgärder för elev som inte bor 

hemma (grundskola) 

AU SL 10:29 (Får 

överklagas till 

Skolväsendets 

Överklagandenämnd, se 

SL 28:12 pkt 5) 

7.2.12 Beslut om medgivande att skolplikten får 

fullgöras på annat sätt än som stadgas i SL 

7:4//Återkallande av medgivande 

Skolchef SL 24:23-25 (Beslut enl 

SL 24:23-24 får 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol) 

7.2.13 Beslut om utbildning för elever som anses 

bosatta i utlandet 

Skolchef SkF 4:2 
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7.2.14 Beslut om särskild undervisning på 

sjukhus/institution 

Verksamhetschef grundskola SL 24:17 

7.2.15 Beslut om särskild undervisning i hemmet Rektor/Biträdande rektor SL 24:20 

7.3 Förskola och fritidshem   

7.3.1 Beslut om att erbjuda plats i förskola Rektor/Biträdande rektor Riktlinjer BUN 

SL 8:14-15, 8 

7.3.2 Beslut om att erbjuda plats i fritidshem Rektor/Biträdande rektor Riktlinjer BUN 

SL 14:10 

7.3.3 Beslut om att erbjuda plats i pedagogisk 

omsorg 

Rektor/Biträdande rektor SL 25:2 

7.3.4 Beslut om att erbjuda ökad omfattning av tid 

i förskola och fritidshem på grund av barns 

eget behov eller på grund av familjesituation 

Upp till sex månader – rektor 

Över sex månader – verks.chef 

förskola, resp. grundskola 

SL 8:5; 14:5 

7.3.5 Beslut om anvisning av plats inom 

förskola/fritidshem för barn med särskilt 

behov 

Verksamhetschef SPC Efter samråd med rektor 

SL 8:7; 14:6 

7.3.6 Beslut om avgiftsfri förskola enligt SL 8:7. 

För barn som erbjudits förskola enligt 8:7 får 

avgift endast tas ut för den del av 

verksamheten som överstiger 15 timmar. 

Verksamhetschef SPC SL 8:16; 8:7 

7.3.7 Beslut om avstängning av barn inom 

förskola/fritidshem 

Verksamhetschef förskola, resp. 

grundskola 

Efter samråd med rektor 

7.3.8 Beslut om mottagande i förskola av barn från 

annan kommun 

1. Verksamhetschef förskola 

2. Skolchef 

Efter samråd med 

förvaltningsekonom 

SL 8:13 

7.3.9 Beviljande av förskoleplats i annan 

kommun? 

1. Verksamhetschef förskola  

2. Skolchef 

Efter samråd med 

förvaltningsekonom 

SL 8:13 

7.3.10 Fatta beslut om att erbjuda förskole- eller 

fritidshemsplats till barn och elever som har 

en vårdnadshavare som deltar i 

samhällsviktig verksamhet 

Verksamhetschef förskola, resp. 

grundskola 

Förordning (2020:115)   

§ 14 första stycket 

7.3.11 Fatta beslut om att erbjuda förskole- eller 

fritidshemsverksamhet till barn och elever 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i 

behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling 

som endast kan erbjudas i förskola och 

fritidshem. 

1. Rektor/Biträdande rektor 

2. Rektor/Biträdande rektor 

Förordning (2020:115)   

§ 14 andra stycket 
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8. Gymnasieskola 
 

8.1 Allmänna bestämmelser gymnasieskola   

8.1.1 Beslut om antagning till de olika 

utbildningarna som anordnas av 

huvudmannen 

Verksamhetschef gymnasieskola  

8.1.2 Beslut om att eleverna ska hålla sig med 

enstaka egna hjälpmedel 

Verksamhetschef gymnasieskola Enl. riktlinjer BUN 

8.1.3 Beslut om att fri kvot/färdighetsprov ska 

tillämpas vid urval 

Verksamhetschef gymnasieskola  

8.1.4 Beslut om att kommunen ska svara för vissa 

elevresor 

Verksamhetschef gymnasieskola  

8.2 Nationella program gymnasieskola   

8.2.1 Beslut om elevs behörighet och mottagande i 

nationellt program 

Rektor SL 16:36, GyF 7:7-9 

(Beslut enl SL 16:36 får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd)  

8.2.2 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 

programfördjupning, individuellt val, 

språkkurser 

Rektor Inom ramen för fastställd 

budget 

GyF 4:6, 7, 10 

8.2.3 Beslut om undervisningstid per 

kurs/fördelning av undervisningstid över 

läsåren/redovisning garanterad 

undervisningstid 

Rektor Inom ramen för fastställd 

budget 

GyF 4:22 

8.2.4 Beslut om förlängd undervisning för elev Rektor GyF 9:7 

8.3 Introduktionsprogram gymnasieskola   

8.3.1 Beslut om elevs behörighet och om elev ska 

tas emot i programinriktat individuellt val 

eller yrkesintroduktion för grupp elever 

Rektor SL 17:14 (Beslut får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

8.3.2 Beslut om skolförläggning av hela 

utbildningen inom yrkesintroduktion 

Rektor Inom ramen för fastställd 

budget 

GyF 6:5 

8.3.3 Beslut om mottagande av elever som 

uppfyller behörighetskraven för ett 

yrkesprogram 

Rektor SL 17:11; GyF 6:2 
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9. Gymnasiesärskola 
9.1 Beslut om mottagande om vårdnadshavare 

lämnat sitt medgivande 

Verksamhetschef SPC Enl. riktlinjer 

SL 18:4, 12-13, 19:29 

9.2 Beslut om mottagande av elev på ett 

nationellt program eller ett individuellt 

program 

Rektor I samråd med verks.chef 

SPC 

SL 19:14 

9.3 Beslut om en sökande ska tas emot vid den 

sökta utbildningen 

Verksamhetschef SPC SL 19:29 första stycket 

(Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

9.4.1 Beslut om skolskjuts inom ramen för vad 

som anges i Riktlinjer för beviljande av 

skolskjuts 

Skolskjutsansvarig administratör Riktlinjer för beviljande 

av skolskjuts BUN 

SL 18:30-31 (Får 

överklagas till allmän 

förvaltningsrätt) 

9.4.2 Beslut om skolskjuts utöver vad som anges i 

Riktlinjer för beviljande av skolskjuts 

AU Riktlinjer för beviljande 

av skolskjuts BUN 

SL 18:30-31 (Får 

överklagas till allmän 

förvaltningsrätt) 

9.5 Beslut om fördelning av undervisningstiden 

över läsåren 

Rektor GyF 4:22 

 

10. Kulturskolan 
10.1 Beslut om antagande av elev till kulturskolan Kulturskolechef  

10.2 Beslut om antagande av elev från annan 

kommun till kulturskolan 

Kulturskolechef I samråd med 

förvaltningsekonom 

10.3 Beslut om att elev ska svara för vissa 

kostnader i undervisningen 

Kulturskolechef Kostnaden ska vara 

obetydlig 

 

11. Fristående förskolor/fritidshem samt     
pedagogisk omsorg 

11.1 Beslut efter tillsyn av fristående förskolor, 

fritidshem samt pedagogisk omsorg att 

- tilldela anmärkning 

- avstå från ingripande och 

- avsluta tillsynen (då tillsynen inte 

föranleder någon åtgärd) 

Verksamhetschef förskola 

(fristående förskolor samt 

pedagogisk omsorg) 

Verksamhetschef grundskola 

(fristående fritidshem) 

Rapport till BUN efter 

tillsyn 

SL 26:4; 10-13 
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11.2 Beslut efter tillsyn av fristående förskolor, 

fritidshem samt pedagogisk omsorg gällande 

- föreläggande 

- återkallelse 

BUN SL 26:4; 10-13 

 

12. GDPR-ärenden 
12.1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra att 

tillmötesgå begäran, om begäran är uppenbart 

ogrundad eller orimlig enl. art. 12.5 GDPR 

1. Skolchef 

2. Verksamhetschef 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning  

12.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag samt 

beslut om att avvisa begäran om 

registerutdrag enl. art. 15 GDPR 

1. Nämndsekreterare  

2. Utvecklingsstrateg IKT 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.3 Beslut om den registrerades rätt till rättelse 

enl. art. 16 GDPR 

1. Nämndsekreterare  

2. Utvecklingsstrateg IKT 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.4 Beslut om den registrerades rätt till radering 

enl. art. 17 GDPR 

1. Skolchef  

2. Nämndsekreterare 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling enl. art. 18 GDPR 

1. Skolchef 

2. Nämndsekreterare 

 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 
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12.6 Beslut om underrättelse till tredje man om 

rättelse eller radering av personuppgifter eller 

begränsning av behandling enl. art. 19 GDPR 

1. Nämndsekreterare  

2. Utvecklingsstrateg IKT 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.7 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet enl. art. 20 GDPR 

(Registrerad ska ha rätt att få ut 

personuppgifter om sig själv som denne 

lämnat till personuppgiftsansvarig på 

strukturerat sätt och har rätt att överföra 

dessa uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att den 

förstnämnda personuppgiftsansvarige hindrar 

detta). 

1. Nämndsekreterare  

2. Utvecklingsstrateg IKT 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.8 Beslut med anledning av den registrerades 

rätt att göra invändningar enl. art. 21 GDPR 

1. Skolchef 

2. Nämndsekreterare 

Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enl. 

7 kap 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning 

12.9 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive 

instruktioner enl. art. 28.3 GDPR 

Skol- förskolenivå: 

Rektor/Biträdande rektor 

 

Förvaltningsnivå: Skolchef 

Överklagandeförbud enl. 

7 kap. 5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

12.10 Beslut att anmäla en personuppgiftsincident 

samt upprätta anmälan och dokumentation 

enl. art. 33 GDPR 

1. Skolchef  

2. Utvecklingsstrateg IKT 

Anmälan ska göras till 

IMY senast 72 timmar 

efter att myndigheten fick 

kännedom om incidenten. 

Samråd med 

dataskyddsombud innan 

anmälan. 

Överklagandeförbud enl. 

7 kap. 5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

12.11 Fastställa konsekvensbedömning avseende 

dataskydd enl. art. 35 GDPR 

Skol- förskolenivå: 

Rektor/Biträdande rektor 

 

Förvaltningsnivå: Skolchef 

Samråd med 

dataskyddsombud innan 

konsekvensbedömningen 

fastställs. 

Överklagandeförbud enl. 

7 kap. 5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AFS Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 

AU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

BUN Barn- och utbildningsnämnden 

BU-kontor Barn- och utbildningskontoret 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

GDPR Dataskyddsförordningen 

GyF Gymnasieförordning (2010:2039) 

HSL Hälso- sjukvårdslag (2017:30) 

IMY Integritetsskyddsmyndigheten 

KL Kommunallag (2017:725)  

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 

LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SFS Svensk Författningssamling 

SKOLFS Skolverkets författningssamling 

SkF Skolförordning (2011:185) 

SL Skollag (2010:800)  

SPC Specialpedagogiskt centrum 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 

  

 



Delegation av beslut till Biträdande Rektor inom rektorsområde. 

 

I. Delegation från nämnd till Biträdande rektor 

Av barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser framgår att delegaten i vissa fall 

utgörs av Rektor/Biträdande rektor. Delegation till biträdande rektor blir aktuellt i de fall det finns 

en inrättad tjänst som biträdande rektor inom en viss grundskola. Vissa verksamhetsenheter har 

alltså delats upp i två operativa områden där biträdande rektor ansvar för ett avgränsat område. 

Detta dokument avser att definiera vilka beslut som tas av rektor respektive biträdande rektor i de 

fall verksamhetsenheter har delats upp. De beslut som faller inom den biträdande rektorns 

avgränsade verksamhetsområde fattas således av biträdande rektor på delegation av barn- och 

utbildningsnämnden. Övriga beslut fattas av rektor på delegation av barn- och utbildningsnämnden.  

Vissa beslut som enligt skollagen ska fattas av rektorn kan inte delegeras till biträdande rektor. 

Vilket ansvar enligt skollag som rektor kan delegera till biträdande rektor inom dennes avgränsade 

verksamhetsområde framgår av förteckningen II nedan.  

 

Avgränsat område som Biträdande Rektor efter delegation ansvar för. 

 

Rektorsområde  

 

 

Rektor 

 

 

Namn på av avgränsat område inom Rektorsområde. (T.ex skolenhet, stadium) 

 

 

Beskrivning av det avgränsade verksamhetsområdet (verksamhet grundskola och fritidshem) 

 

 

Biträdande rektor som mottagit ansvarsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Förteckning av ansvar enligt skollag som rektor kan delegera till biträdande 

rektor inom avgränsat område. 

Här förtecknas ansvar/beslut direkt riktade till f f a rektor men också till andra anställda. Vidare förtecknas vissa 

beslut av de beslut som ej delegerats av huvudmannen i enlighet med KL 6:38. 

Notera särskilt vad gäller rektor: 

 

1. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som 

framgår av särskilda föreskrifter i skollag eller andra författningar (SL 2:10) 

 

2. Rektor kan uppdra åt en anställd eller uppdragstagare vid enheten som har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första punkten (SL 

2:10). Även till en lokal styrelse förutom när frågor rör enskilda barn eller elever. (SL 4:17) 

 

3. Vissa beslut enligt skollagen kan rektor enligt samma lag dock ej överlåta åt annan att fatta beslut om. 

Dessa beslut är nedan markerade med *. 

 

4. Rektor kan ej heller delegera sådana beslut som nämnden delegerat till rektor med stöd av 

kommunallagen (se delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden). 

Notera också krav på handläggning enligt förvaltningslagen i ärenden som avser myndighetsutövning (SL 

29:10) respektive i ärenden där beslut får överklagas (SL 29:11). SL 29:12 anger talerätt för den som fyllt 16 år. 

Ärende Paragraf Beslutsfattare/Ansvarig Delegeras till 

bitr. Rektor 

(x) 

ÖVERGRIPANDE    

Huvudmannens ansvar för att all 

personal fullgör de skyldigheter som 

anges i SL kapitel 6:5 åtgärder mot 

kränkande behandling 

SL 6:5 BUN  

Anmälningsskyldighet vid kränkande 

behandling 

SL 6:10 All personal 

Rektor 

 

Forum för samråd med barn, elever 

och vårdnadshavare 

SL 4:13-14 Rektor  

Systematiskt kvalitetsarbete för 

planering, uppföljning och 

utveckling: Enhetsnivå 

SL 4:4 Rektor  

Skyldighet att till rektor anmäla att en 

elev riskerar att inte nå de 

kunskapsmål som minst ska uppnås 

(ej förskola) 

SL 3:8 Lärare 

Övrig berörd 

skolpersonal 

 

Skyldighet att utreda elevs behov av 

särskilt stöd/Beslut om att 

åtgärdsprogram för särskilt stöd ska 

upprättas eller inte 

upprättas/Skyldighet att ge särskilt 

stöd (ej förskola) 

SL 3:7-11 (Beslut enl 3:9 får 

överklagas till Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

Rektor  

Betyg: 

 Ansvar för att betyg sätts i 

enlighet med gällande lag 

och förordning/Information 

till eleverna om grunderna 

för betygssättning 

 

 SL 3:14-15 

 

 SL 3:16-17 

 SL 3:16-17 

 

 SL 3:19 

 

 Rektor* 

 

 Undervisande 

lärare 

 Rektor* 

 

Kan ej 

delegeras 



 Beslut om betyg/Information 

till elev och vårdnadshavare 

om skäl för betyget 

 Enl ovan – om betyg är 

beroende av flera lärares 

bedömning och dessa inte 

kan enas 

 Rättelse av skrivfel eller 

liknande förbiseende 

 Ändring av uppenbart 

oriktigt betyg 

 Ändring av uppenbart 

oriktigt betyg under vissa 

omständigheter 

 SL 3:20 (första 

stycket) 

 SL 3:20 (andra 

stycket) 

 Rektor* 

 Undervisande 

lärare 

 Rektor* 

Trygghet och studiero  
(Observera dokumentationsskyldighet vid 

vissa beslut, se SL 5:24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordningsregler 

 

 SL 5:5 

 

 Rektor 

 

 

 Utvisning (grundskola, 

grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

 

 SL 5:6-7, 24 

  

 Lärare 

 

 

 Omhändertagande av 

föremål 

 SL 5:6, 22-24  Rektor*, lärare Kan ej 

delegeras 

 Kvar-/försittning 

(grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

 

   Lärare, rektor 

 

 

 Utredning/Genomförande av 

åtgärder/Skriftlig 

varning/Tillfällig 

omplacering inom 

skolenheten/Tillfällig 

omplacering vid annan 

skolenhet (förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

 

   Rektor  

 Avstängning (grundskola) 

(inf BUN samt socialnämnd) 

 

 SL 5:6, 14-16, 

24 (Beslut enl 5:14 

får överklagas till 

allmän 
förvaltningsdomstol) 

 

 Rektor* Kan ej 

delegeras 

 Skyldighet att på 

socialnämndens initiativ 

samverka i frågor som rör 

barn som far illa eller som 

riskerar att fara illa 

 Skyldighet att till 

socialnämnden anmäla att 

barn kan behöva skydd 

 SL 29:13 (första 

stycket) 

 

 SOL 14:1 (SL 

29:13 andra 

stycket) 

 BUN/Anställda 

 

 BUN/Anställda 

 

Entreprenad och samverkan SL 23 kap BUN Kan ej 

delegeras 



FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, 

GRUNDSKOLA, 

GRUNDSÄRSKOLA, 

FRITIDSHEM 

   

Skyldighet att anordna och 

överenskomma med annan kommun 

om att denna i sin förskola, 

förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola ska ta emot barn från 

hemkommunen 

SL 8:12: 9:12; 10:25-27; 

11:24 

BUN Kan ej 

delegeras 

Avgifter för plats i 

förskola/fritidshem 

SL 8:16; 14:12 BUN  

Särskilt stöd i förskola SL 8:9  Rektor  

Särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning (grundskola, 

grundsärskola) 

SL 3:11 (Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

 Rektor* Kan ej 

delegeras 

Anpassad studiegång (grundskola, 

grundsärskola) 

SL 3:12; SkF 5:5 Får 

överklagas till Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

 Rektor* Kan ej 

delegeras 

Ansvar för att vårdnadshavare 

informeras om elevs frånvaro 

(grundskola, grundsärskola) 

SL 7:17  Rektor  

Ledighet (grundskola, 

grundsärskola): 

 Kortare tid än 10 dagar 

 

 

 SL 7:18 

 

 

 Rektor 

 

 

 Längre tid än 10 dagar  SL 7:18  Rektor* Kan ej 

delegeras 

Befrielse från obligatoriska inslag i 

undervisningen (grundskola, 

grundsärskola) 

SL 7:19 (Får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol) 
 Rektor* Kan ej 

delegeras 

Godkännande av enskild som 

huvudman för förskola och fritidshem 

(fritidshem som ej anordnas vid 

skolenhet) respektive återkallande 

SL 2:5-7; 26:13-16 (Beslut 

enl 2:5 samt 26:13-14 får 

överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol) 

BUN  

Beslut om grunder för urval till 

fristående förskolor 

SL 8:19 BUN  

Övriga ingripanden vid tillsyn enl SL 

26:4 

SL 26:10-12, 18, 27 
(Beslut enl 26:18, 27 får 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol) 

BUN  

Föreläggande och vite när en 

skolpliktig elev inte fullgör sin 

skolgång och vårdnadshavare inte 

uppfyller sina skyldigheter 

SL 7:23 (Får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol) 
BUN  

Utformningen av sådan skriftlig 

information som ges i 

utvecklingsplanen (grundskola, 

grundsärskola) 

SL 10:13; SL 11:16  Rektor  

Läsårstider 

 Dagar för höst- och 

vårtermins början och slut 

(grundskola, grundsärskola) 

 

 

 SkF 3:2-3 

 

 

 BUN 

 

 

 Andra lärotider för en elev 

av särskilda skäl inom 

grundsärskola 

 SkF 3:5  Rektor* Kan ej 

delegeras 

Elever grundskola, grundsärskola – 

beslut om 

 

 

 

 

 

 



 Att inte flytta elev till 

närmast högre årskurs 

 

 SkF 4:5 

 

 Rektor* 

 

Kan ej 

delegeras 

 Att elev, efter begäran av 

vårdnadshavare, ska få gå 

om en årskurs 

 

 SkF 4:6 

 

 Rektor 

 

 

 Att elev ska flyttas till en 

högre årskurs än den som 

elevenormalt ska tillhöra 

 

 SkF 4:7 

 

 Rektor 

 

 

 Hur anmälningsskyldighet 

vid elevs frånvaro ska 

fullgöras 

 SkF 4:8  Rektor  

Omfattningen av den 

friluftsverksamhet som ska bedrivas 

under lärares ledning (grundskola, 

grundsärskola)  

 SkF 5:6  Rektor  

 Undervisning i svenska som 

andraspråk för en elev 

(grundskola, grundsärskola) 

 Elevs 

modersmålsundervisning 

(grundskola, grundsärskola) 

 SkF 5:14-15 

 

 SkF 5:7-13 

 Rektor 

 

 Rektor 

C 

 Utrymmet för skolans val 

(grundskola) 

 Utrymmet för skolans val 

(grundsärskola) 

 SkF 9:9 

 SkF 10:8 

 Rektor* 

 Rektor 

 

Mottagande i grundsärskola utan 

vårdnadshavares medgivande 
 SL 7:5  BUN  

Beslut om att en elev i grundsärskola 

ska läsa en kombination av ämnen 

och ämnesområden samt ämnen enl 

grundskolans kursplaner 

 SL 11:8  Rektor  

Betyg (grundskola, grundsärskola): 

 Ansvar för att betygskatalog 

förs 

 Utfärda terminsbetyg, 

avgångsintyg, betyg efter 

prövning 

 Utfärda slutbetyg samt betyg 

efter prövning av hel 

utbildning 

 

 SkF 6:10 

 SkF 6:13, 17, 22 

 SkF 6:16, 22 

 

 Rektor 

 Rektor 

 Rektor* 

Kan ej 

delegeras 

Undervisningstid: 

 Ytterligare undervisningstid 

utöver garanterad 

undervisningstid 

(grundskola, grundsärskola) 

 Fördelning mellan 

årskurserna av 

undervisningstiden, efter 

förslag från rektor 

(grundskola, grundsärskola) 

 Avvikelser i timplan för 

elever i grundsärskola 

 

 

 SkF 9:3, 10:2 

 

 SkF 9:4; 10:3 

 

 SkF 10:4 

 

 

 BUN 

 

 BUN 

 

 Rektor* 

 

Kan ej 

deligeras 



 Hur den fördelningsbara 

tiden i träningsskolan ska 

användas 

 SkF 10:10  Rektor  

Undantag från bestämmelser för 

skolform för integrerad elev 

 

 

 SL 7:9  Rektor  

ANNAN PEDAGOGISK 

VERKSAMHET 

   

Rätt till bidrag till enskild huvudman 

för pedagogisk omsorg samt öppen 

fritidshemsverksamhet//Återkallelse 

SL 25:10, 15; 26:13, 15-

16 (Beslut enl 25:10, 15 samt 

26:13 får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol) 

BUN Kan ej 

delegeras 

Övriga ingripanden vid tillsyn enl SL 

26:4 

SL 26:10-12, 18, 27 
(Beslut enl 26:18, 27 får 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol) 

BUN Kan ej 

delegeras 

Erbjuda pedagogisk omsorg, öppen 

förskola, öppen fritidsverksamhet 

samt omsorg under tid då 

förskola/fritidshem inte erbjuds 

SL 25:2-5 BUN 

 

Kan ej 

delegeras 

 

 

 

 

 

 

 



















































 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-03-29 

BUN 2022/00124  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsbestämmelser för barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Nämnden antar de nya delegationsbestämmelserna för barn- och 

utbildningsnämnden att börja gälla den 1 maj 2022.        

Bakgrund 

Nu gällande delegationsbestämmelser antogs den 29 september 2020 och 

började gälla från och med den 5 oktober 2020. Delegationsbestämmelserna 

för barn- och utbildningsnämnden har nu reviderats och bland annat 

kompletterats med kommungemensamma avsnitt och punkter. En ny delegat 

har också tillkommit, biträdande rektor. Delegationsbestämmelserna har 

även uppdaterats med aktuella laghänvisningar.  

Förvaltningens bedömning 

Delegationsbestämmelserna har gällt i 1,5 år och en uppdatering är 

nödvändig.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden 

att börja gälla den 1 maj 2022.       

Beslutet ska skickas till 

Alla rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunledningskansliet 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 34 Dnr 2022/00439  

Information om plan för skolgårdarnas utrustning och 
upprustning 

Bakgrund 

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 kommer representanter från 

fastighetsavdelningen att medverka och informera om plan för skolgårdarnas 

utrustning och upprustning.       

       

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-03-30 

BUN 2022/00439  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Information om plan för skolgårdarnas utrustning och 
upprustning 

Information 

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 kommer information om plan 

för skolgårdarnas utrustning och upprustning att presenteras.       

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-04-05 

BUN 2022/00468  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära 
vård med Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen 

ställer sig bakom Färdplanen - Länsgemensam strategi för god och 

nära vård med Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning     

Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget 

om ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.” Nämnden 

finner att strategin är väl underbyggd och borgar för ett bra samarbete med 

regionen och kommunen i de frågor som rör barn- och elevhälsa.  

Bakgrund 

Färdplanen är en länsgemensam övergripande strategi för god och nära vård  

som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg 

Förvaltningens bedömning 

Inom förvaltningen har man idag ett gott samarbete med regionen där man 

samverkar tvärprofessionellt inom alla verksamhetsformer. 

Färdplanen är väl underbyggd utifrån att den har varit ute på remiss i 

samtliga kommuner. Den syftar till att stärka samverkan för det/den enskilda 

barnet/eleven på ett än bättre sätt. 

Målbilden att kommunen tillsammans med regionen ska verka för att stärka 

en god och nära vård är helt i samklang med skollagen där man särskilt 

betonar att förskola och skola ska arbeta främjande och förebyggande.  

Genom tidiga insatser kan vi minska hälsoklyftor som ger oss som kommun 

förutsättningar att ge våra barn och elever en undervisning som lägger 

grunden till en framtida försörjning och god hälsa 

Finansiering 

Inte aktuellt 

 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-04-08 

KS 2022/00186 
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen sänder förslag till färdplan länsgemensam strategi för 

god och nära vård till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar 

senast 11 maj.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Den 8 mars 2022 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och 

teckna avtal med VGR. Skaraborgs kommunalförbund har sänt underlaget 

vidare till kommunen för beslut. 

 

Före kommunfullmäktige fattar beslut ges barn- och utbildningsnämnden 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero  
vid Högstadiums Centrum 

Förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår tekniska nämnden att utföra verksamhetsanpassningar 

och ombyggnation av sal 120 och 309 vid Högstadium Centrum. 

2 Nämnden föreslår tekniska nämnden att utöka modulerna vid Högstadium 

Centrum.        

Sammanfattning  

För att öka trygghet och studiero vid Högstadium Centrum behöver vissa 

lokalförändringar genomföras tidigare än vad som är beslutat i flerårsplanen. 

Dessa förändringar ingår i projektet ”Kyrkerörsskolan – anpassning F-6” och 

finns med i flerårsplan för genomförande 2026. Åtgärderna behöver göras på 

grund av förseningen av Platåskolan. Bedömningen är att etapp 1 kan 

färdigställas till höstterminen 2022 för etapp 2 är tidsplanen ännu ej 

fastställd.      

Bakgrund 

Högstadium Centrum är skola för samtliga högstadieelever i Faköpingstätort  

i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har för att kunna 

tillgodose behovet av skollokaler även undervisning i moduler. Skolsalarna 

är tillräckliga, men inte anpassade utifrån mängden elever. Problemet som 

uppstår är att där eleverna har sina skåp samt ytor för eleverna att vistas på 

utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln när eleverna ska hämta sina 

skolmaterial eller förflytta sig innebär otrygghet. Vid behov av utrymning av 

lokalerna innebär detta en även fara för säkerheten. 

Förvaltningens bedömning 

För att främja trygghet och studiero föreslår barn- och utbildnings-

förvaltningen att vissa lokalförändringar görs. Dessa förändringar innebär 

flytt av lokal för textilslöjd till nuvarande tekniksal, detta för att bättre kunna 

utnyttja befintliga utrymmen som vi idag har. Behov finns också även att 

utöka modulytan för att tillgodose behov av ytterligare skåpsyta och ytor för 

eleverna att vistas på utanför lektionstid. 
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Finansiering 

Förslag 1: Åtgärderna kalkyleras generera en ökning av internhyran med 

75 000 kronor per år.  

Förslag 2: Etableringskostnad kalkyleras till 500 000 kronor samt en 

internhyrekostnad på cirka 260 000 kronor per år.  

Samtliga kostnader ska hanteras inom befintlig budget.  

  

      

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg (Skolverkets diarienummer 2022:55) 

Förslag till beslut 

1 Nämnden ställer sig positiv till införandet av ämnesbetyg och beslutar att 

lämna remissvar enligt nedan.        

Sammanfattning  

Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna 

förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende 

ändringar som rör hantverksprogrammet. 

Falköpings kommun ställer sig positiv till ämnesbetyg, även om det konkreta 

genomförandet ännu inte är specificerat. 

Det är positivt med förändringar i ämnesplanerna där innehåll och 

betygskriterier är tydligare och mer kortfattade. Detta innebär att de kommer 

att fungera bättre i undervisningen för både lärare och elever. 

Angående programstruktur och programmål för Ekonomiprogrammet ser vi 

inte stora förändringar och har inget att invända. 

Angående programstruktur och programmål för Bygg- och 

anläggningsprogrammet, samt El- och energiprogrammet ser vi inte heller 

några stora förändringar och har inget att invända. Det är däremot svårt att 

lämna remissvar om kurser som har bytt namn men som ännu inte har ett 

känt innehåll. Detta innebär att det vore önskvärt med en ny remissmöjlighet 

på programspecifika ämnen när det finns innehåll att ta ställning till. 

Gymnasiegemensamma ämnen: 

o Svenska – här önskas konkretisering av formuleringarna i 

betygskriterierna, exempelvis genom bedömningsstöd och 

kompletterande kommentarmaterial.  

o Svenska som andraspråk – bra att det blir mer likt ämnesplanen i svenska 

eftersom det är två ämnen som är likvärdiga vid ansökan till högre 

utbildning. Positivt att litteraturen får en större betydelse och nu fylls 
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med innehåll. Förslaget innebär en tydligare progression mellan de tre 

olika nivåerna och ganska mycket har blivit mer konkret beskrivet i det 

centrala innehållet. Det är också bra att grammatik och förståelse för det 

svenska språkets uppbyggnad lyfts fram ännu mer i det centrala 

innehållet. 

o Historia – Det är positivt med mer komprimerade betygskriterier då det 

är det centrala innehållet som styr. 

 

Utöver detta kommer även ämneslärare att lämna remissvar direkt till 

Skolverket.       

Bakgrund 

Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna 

förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende 

ändringar som rör hantverksprogrammet. 

Förvaltningens bedömning 

Program- och ämnesföreträdare har diskuterat remissunderlaget och 

inkommit med synpunkter. Dessa har utgjort underlag för huvudmannens 

remissvar. Några ämneslärare har lämnat mer omfattande synpunkter, dessa 

lämnas i sin helhet direkt till Skolverket. I barn- och utbildningsnämndens 

uppdrag ingår inte vuxenutbildning och ej heller hantverksprogrammet.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Missiv ämnesbetygsreformen 

Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen 

Författningsförslag bilaga 1-2 gymnasieförordningen 

Författningsbilaga 1-3 skollagen 

      

Beslutet ska skickas till 

Skolverket 

 

 

Torbjörn Karlsson 

Verksamhetschef gymnasieskola 
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§ 26 Dnr 2022/00184  

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg i gymnasieskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger verksamhetschef 

gymnasieskola i uppdrag att inför nämndsmötet den 19 april 2022 lämna 

förslag på remissvar till Skolverket gällande införandet av ämnesbetyg i 

gymnasieskolan.       

Bakgrund 

Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna för 

förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt 

förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. 

Ett komplett tjänsteutlåtande med förslag till beslut om remissvar kommer 

att skickas med kallelsen till nämndsmötet den 19 april 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv ämnesbetygsreformen 

Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen 

Författningsförslag bilaga 1-2 gymnasieförordningen 

Författningsförslag bilaga 1-3 skollagen       

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola            
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 Missiv 

 2022-02-10 
Dnr 2022:55 och 2022:263 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå 
samt förslag avseende ändringar som rör 
hantverksprogrammet 

I regleringsbrevet för budgetåret 20221 för Statens skolverk har myndigheten i uppdrag att 

genomföra förberedelser för ämnesbetyg. Skolverket ska i avvaktan på riksdagens beslut 

om och med utgångspunkt i propositionen Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers 

kunskaper (prop. 2021/22:36) förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå samt komvux 

som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Skolverket har också i uppdrag, enligt samma regleringsbrev2, att föreslå ändringar som rör 

hantverksprogrammet. Skolverkets förslag rörande hantverksprogrammet ska, där så är 

möjligt, samordnas med införandet av ämnesbetyg. 

Denna remiss avser förslag till: 

- Ändrade examensmål för gymnasieskolans nationella program 

- Ändrade examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 

- Ändrade programmål för gymnasiesärskolans nationella program  

- Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 

- Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och nationella 

inriktningar i programstrukturerna för de nationella programmen i gymnasieskolan 

- Programgemensamma ämnen i programstrukturerna för ett par nationella 

gymnasieprogram och i vissa fall ändrad benämning på nationella program i 

gymnasiesärskolan. 

Skolverket översänder härmed ovanstående förslag med tillhörande konsekvensutredningar 

som berör gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux 

som särskild utbildning på gymnasial nivå. Skolverket har för avsikt att återkomma med 

ytterligare ett remisstillfälle som planeras till perioden december 2022 – februari 2023 med 

 
1 Regeringens dnr U2020/06271 (delvis), U2021/01369 (delvis), U2021/02806. 
2 https://www.esv.se/ U2020/06271 (delvis), U2021/01369 (delvis), U2021/02806 m.fl 

http://www.skolverket.se/
https://www.esv.se/
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anledning av förslag till de föreskrifter som Skolverket beslutar3. Detta förutsätter dock att 

regeringen avser att gå vidare med de förslag som remitteras här. 

Skolverket vill nu erbjuda en möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag 

som är relevanta för remissinstansen. Syftet med remissen är att hämta in synpunkter och 

behov av justeringar vad gäller de aktuella förslagen. Skolverket välkomnar 

remissinstansernas synpunkter och ser särskilt fram emot förslag som ytterligare tydliggör 

progressionen mellan nivåer i ämnen. 

Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 9 maj 2022. Skicka gärna 

svar som e-post till remiss.amnesbetyg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. 

Ange Skolverkets diarienummer 2022:55. 

Vid eventuella frågor hänvisas till Anna Jägberg eller Eva Ekstedt Salzmann som nås via 

anna.jagberg@skolverket.se eller  

eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se 

På Skolverkets vägnar 

Anna Westerholm  

Avdelningschef 

Skolverket 

Bilagor 

− Konsekvensutredning avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg 

i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå (bilaga 1). 

− Konsekvensutredning avseende förslag som rör hantverksprogrammet (bilaga 2). 

− Förslag på ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (bilaga 3–11). 

− Förslag på examensmål för gymnasieskolan (bilaga 12–30). 

− Förslag på programstrukturer för gymnasieskolan (bilaga 31–48). 

− Förslag på programmål för gymnasiesärskolan (bilaga 49–57). 

Förslag på programstrukturer för gymnasiesärskolan (bilaga 58–66). 

− Förslag på ändringar i skollagen (bilaga 67). 

− Förslag på ändringar i gymnasieförordningen (bilaga 68). 

Sändlista 

Ytterligare remissinstanser, som inte syns i denna officiella sändlista, har delgivits remissen 

och är välkomna att lämna remissynpunkter. Även enskilda intresserade kan lämna 

synpunkter på hela eller delar av remissen. 

 
3 Det omfattar programstrukturer för de nationella programmen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan, 
ämnesplaner för övriga ämnen (utom de gymnasiegemensamma ämnena) och andra föreskrifter som berörs 
av förslagen, däribland föreskrifter om behörighet att undervisa i yrkesämnen och så kallade vissa ämnen samt 
den så kallade motsvarandelistan.  Skolverket avser att besluta om de föreskrifter som myndigheten har 
bemyndigande att besluta om inför ett ikraftträdande i januari 2024 och inför införande av ämnesbetyg hösten 
2025. 

http://www.skolverket.se/
mailto:remiss.amnesbetyg@skolverket.se
mailto:registrator@skolverket.se
mailto:anna.jagberg@skolverket.se
mailto:eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se
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Myndigheter 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Barnombudsmannen 

CSN 

Datainspektionen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Ekonomistyrningsverket 

Elsäkerhetsverket 

Försvarsmakten 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kriminalvården 

Länsstyrelsen 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Näringslivets regelnämnd 

Regelrådet 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Skolforskningsinstitutet 

Skolinspektionen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

Statens institutionsstyrelse 

Statistiska centralbyrån 

Tillväxtverket 

Transportstyrelsen 

Universitets- och högskolerådet 

Universitetskanslerämbetet 

 

Organisationer 

DHB för döva, hörselskadade och  

språkstörda barn 

Folkbildningsrådet 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen Stöd Barnverket 

Föräldraalliansen Sverige 

Föräldraföreningen Dyslektiska barn 

Hem och skola 

Högskolans överklagandenämnd 

Idéburna skolors riksförbund 

http://www.skolverket.se/
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Lika Unika 

LO 

Lärarförbundet 

Lärarnas riksförbund 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet Hem och skola 

Riksidrottsförbundet 

SKR 

Svenskt näringsliv 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

Saco 

Skolledarföreningen 

Sveriges skolledarförbund 

Sveriges universitets- och lärarförbund, SULF 

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF 

TCO 

Vuxenutbildning i samverkan 

Waldorfskolefederationen 

 

Offentliga huvudmän 

Arboga 

Boden 

Borlänge 

Borås 

Göteborg  

Fagersta 

Falköping 

Falun 

Gävle 

Hallstahammar 

Helsingborg 

Hudiksvall 

Härnösand 

Härryda  

Kiruna 

Kalmar 

Kristianstad 

Lapplands kommunalförbund 

Linköping 

Luleå 

Malmö 

Norrköping 

http://www.skolverket.se/
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Stockholm 

Stenungsund 

Sundsvall 

Södertälje 

Uppsala 

Vetlanda 

Vännäs  

Ystad 

Östersund 

 

Enskilda huvudmän 

Astar 

Academedia 

Hermods 

Lärande i Sverige 

Praktiska gymnasiet 

 

Övriga 

Blekinge region  

Encell 

Gotland region 

Gästrike vux 

Svenska skolan i London 

Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF  

 

Universitet och högskolor 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Göteborgs universitet 

Karlstads universitet 

Kungliga musikhögskolan 

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet 

Malmös universitet 

Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Lunds universitet 

Stockholms universitet 

Linköpings universitet 

Karolinska Institutet 

Kungliga Tekniska högskolan 

Chalmers tekniska högskola 

Handelshögskolan i Stockholm 

Sveriges lantbruksuniversitet 

http://www.skolverket.se/
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Karlstads universitet 

Örebro universitet 

Högskolan i Gävle 

Högskolan Kristianstad 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Röda Korsets högskola 

 

Folkhögskolor 

Brunnsviks folkhögskola 

Ericastiftelsen 

 

Läromedelsförlag 

Läromedelsförfattarna  

Läromedelsföretagen  

 

Nationella minoriteter 

Sveriges Jiddischförbund 

Judiska Centralrådet i Sverige 

Judiska ungdomsförbundet i Sverige  

Wizo 

Romano Pasos Research Centre 

Centralförbundet Roma International 

Roma Institutet 

Sveriges Romerförbund 

Riksförbundet Romer i Europa 

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa 

IREM - International Romska Evangeliska Missionen 

Romska ungdomsförbundet 

Trajosko Drom 

Malmö romska idécenter 

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 

Met Nuoret 

Sverigefinländarnas Delegation 

Sverigefinska Pensionärernas Riksförbund i Sverige 

Sverigefinska ungdomsförbundet 

Sverigefinska Riksförbundet 

Sverigefinskt kvinnoforum 

Sáminuorra 

Svenska Samernas Riksförbund 

Riksorganisationen Same Ätnam 

Renägarförbundet 

Niejda 

http://www.skolverket.se/
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Skolverkets förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Härigenom föreskrivs att bilaga 1–3 till skollagen (2010:800) ska ha följande 

lydelse. 

------------------------------------------- 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

2. Lagen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 

2025. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före 

utgången av juni 2025. 

4. Utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2025 ska dock efter den 30 juni 

2030 fullföljas enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som har påbörjats 

efter den 30 juni 2025.  

5. Ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser hantverksprogrammet ska upphöra 

att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. För utbildning som 

påbörjats före utgången av juni 2025 ska godkännandet upphöra att gälla senast 

vid utgången av juni 2030. Regeringen får meddela föreskrifter om att en enskild 

huvudman, vars godkännande genom denna punkt upphör att gälla, efter anmälan 

till Statens skolinspektion ska anses ha ett godkännande för viss utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025. 

6. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser 

programmet för administration, handel och varuhantering ska anses ha ett 

godkännande för programmet för handel och service. 

7. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser 

programmet för fastighet, anläggning och byggnation ska anses ha ett 

godkännande för programmet för fastighet och byggnation. 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 11 

Nationella program 

Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Försäljnings- och serviceprogrammet  

Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Högskoleförberedande program 

Ekonomiprogrammet 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 

  

 
1 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2020:446.  
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 12 

Nationella program 

Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Försäljnings- och serviceprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Hår- och stylistprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Högskoleförberedande program 

Ekonomiprogrammet 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 

  

 
2 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2020:446. 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 23 

Poängplan för nationella program i gymnasieskolan 

Ämne  Gymnasiepoäng 

 

De ämnen som, i minst nedan angiven omfattning, ska ingå i de nationella 

programmen (gymnasiegemensamma ämnen). 

Yrkesprogram 

 

 

Svenska eller svenska som andraspråk 100 

Engelska 100 

Matematik 100 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50 

Samhällskunskap 50 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap 50 

 

Högskoleförberedande program 

 

 

Svenska eller svenska som andraspråk 300 

Engelska 200 

Matematik 100/200/300* 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50/100/200** 

Samhällskunskap 100/200*** 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap 100**** 

 

Ämnen genom vilket programmet får sin karaktär  

Yrkesprogram 1 600 

Högskoleförberedande program 950/1 050/1 100***** 

 

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete 100 

  

Summa gymnasiepoäng 2 500 

    

*Estetiska och humanistiska programmen 100, ekonomi- och 

samhällsvetenskapsprogrammen 200 samt naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen 300. 

**Teknikprogrammet 50, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammen 100 samt estetiska och humanistiska programmen 

200. 

***Ekonomiprogrammet 200 och övriga program 100. 

 
3 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. 
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****På naturvetenskapsprogrammet ersätts naturkunskap med  

karaktärsämnena biologi, fysik och kemi och på teknikprogrammet med  

karaktärsämnena fysik och kemi. 

*****Ekonomiprogrammet 950, teknikprogrammet 1 100 samt estetiska, 

humanistiska, samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen  

1 050. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 24 

Poängplan för nationella program i gymnasieskolan 

Ämne  Gymnasiepoäng 

 

De ämnen som, i minst nedan angiven omfattning, ska ingå i de nationella 

programmen (gymnasiegemensamma ämnen). 

Yrkesprogram 

 

 

Svenska eller svenska som andraspråk 100 

Engelska 100 

Matematik 100 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50 

Samhällskunskap 50 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap 50 

 

Högskoleförberedande program 

 

 

Svenska eller svenska som andraspråk 300 

Engelska 200 

Matematik 100/200/300* 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50/100/200** 

Samhällskunskap 100/200*** 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap 50/100**** 

 

Ämnen genom vilket programmet får sin karaktär  

Yrkesprogram 1 600 

Högskoleförberedande program 950/1 050/1 150***** 

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete 100 

  

Summa gymnasiepoäng 2 500 

    

*Estetiska och humanistiska programmen 100, ekonomi- och 

samhällsvetenskapsprogrammen 200 samt naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen 300. 

**Teknikprogrammet 50, estetiska, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammen 100 samt humanistiska programmet 200. 

 
4 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. 
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***Ekonomiprogrammet 200 och övriga program 100. 

**** Teknikprogrammet 50 och övriga program 100. På 

naturvetenskapsprogrammet ersätts naturkunskap med  

karaktärsämnena biologi, fysik och kemi. 

*****Ekonomiprogrammet 950, estetiska programmet 1 150 samt 

teknikprogrammet, humanistiska, samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammen 1 050. 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 35 

Nationella program i gymnasiesärskolan 

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är 

− Programmet för administration, handel och varuhantering, 

− Programmet för estetiska verksamheter, 

− Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, 

− Programmet för fordonsvård och godshantering, 

− Programmet för hantverk och produktion, 

− Programmet för hotell, restaurang och bageri, 

− Programmet för hälsa, vård och omsorg, 

− Programmet för samhälle, natur och språk, och 

− Programmet för skog, mark och djur. 

  

 
5 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 36 

Nationella program i gymnasiesärskolan 

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är 

− Programmet för handel och service, 

− Programmet för estetiska verksamheter, 

− Programmet för fastighet och byggnation, 

− Programmet för fordonsvård och godshantering, 

− Programmet för hantverk och produktion, 

− Programmet för hotell, restaurang och bageri, 

− Programmet för hälsa, vård och omsorg, 

− Programmet för samhälle, natur och språk, och 

− Programmet för skog, mark och djur. 

 
6 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. 
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Skolverkets förslag till förordning om ändring i 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

 

 

Nuvarande lydelse 

Bilaga 11 

Nationella inriktningar på de nationella programmen i  

gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive  

program 

 

Nationella program Omfattning i  

gymnasiepoäng för de  

programgemensamma  

ämnena i ett program 

 

 Nationella inriktningar 

 

    

Yrkesprogram 

 

   

1. Barn- och fritids-

programmet 

Hälsa 

Naturkunskap            

Pedagogik                

Samhällskunskap                

Svenska  

eller 

svenska som 

andraspråk               

100 

50 

400 

50 

100 

Fritid och hälsa  

Pedagogiskt och socialt 

arbete 

    

2. Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

 

Bygg och anläggning   

 

400 Anläggningsfordon 

Husbyggnad 

Mark och anläggning 

Måleri 

Plåtslageri 

    

3. El- och 

energiprogrammet 

 

Dator- och 

kommunikationsteknik  

Elektroteknik  

Energiteknik  

Mekatronik  

100 

 

100 

100 

100 

Automation 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Elteknik 

Energiteknik 

    

4. Fordons- och 

transportprogrammet 

 

Fordons- och 

transportbranschen  

Fordonsteknik 

200 

 

200 

Karosseri och lackering  

Lastbil och mobila maskiner 

Personbil 

Transport 

    

5. Försäljnings- och  

serviceprogrammet 

Entreprenörskap   

Försäljning och 

kundservice  

Handel  

100 

200 

 

400 

 

 
1 Senaste lydelse 2020:763. 
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Information och 

kommunikation  

Inköp och logistik 

100 

 

100 

    

6. Hantverksprogrammet Entreprenörskap 

Hantverk 

Hantverkskunskap 

100 

200 

100 

Finsnickeri 

Florist 

Frisör, barberare och hår- 

och makeupstylist 

Textil design 

Övriga hantverk 

    

7. Hotell- och 

turismprogrammet 

 

Aktiviteter och 

värdskap    

Engelska  

Entreprenörskap  

Konferens och 

evenemang 

Reception 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Service och 

bemötande  

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

200 

 

100 

 

    

8. Industritekniska 

programmet 

 

Industritekniska 

processer 

Människan i industrin 

Produktionskunskap 

Produktionsutrustning  

100 

 

100 

100 

100 

Driftsäkerhet och 

underhållsteknik 

Processteknik 

Produkt och 

maskinteknik 

Svetsteknik 

    

9. Naturbruksprogrammet Biologi  

Entreprenörskap  

Naturbruk  

100 

100 

200 

Djurvård 

Hästhållning 

Lantbruk 

Naturturism 

Skogsbruk 

Trädgård 

    

10. Restaurang- och  

livsmedelsprogrammet 

Hygienkunskap 

Livsmedels- och 

näringskunskap   

Måltids- och 

branschkunskap 

Service och 

bemötande  

100 

100 

 

100 

 

100 

Bageri och konditori  

Kök och servering 

 

    

11. VVS- och  

fastighetsprogrammet 

Elektroteknik 

Systemkunskap 

Verktygs- och 

materialhantering 

100 

200 

100 

Fastighet  

Kyl- och värmepumpsteknik 

Ventilation 

VVS 

    

12. Vård- och 

omsorgsprogrammet 

 

Anatomi och  

fysiologi  

Funktionsförmåga  

100 

 

200 
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och 

funktionsnedsättning  

Gerontologi och  

geriatrik  

Hälso- och  

sjukvård  

Omvårdnad  

Psykiatri 

Psykologi 

Samhällskunskap 

Social omsorg 

Svenska eller 

svenska som 

andraspråk 

 

 

100 

 

200 

 

200 

200 

50 

50 

200 

100 

    

 

Högskoleförberedande 

program 

   

13. Ekonomiprogrammet Företagsekonomi  

Juridik   

Moderna språk  

Psykologi  

100 

100 

100 

50 

Juridik 

Ekonomi 

 

    

14. Estetiska programmet Estetisk 

kommunikation  

Konst och kultur   

100 

 

50 

Bild och formgivning 

Dans 

Estetik och media 

Musik 

Teater 

    

15. Humanistiska  

programmet   

 

Filosofi  

Moderna språk  

Människans språk  

50 

200 

100 

Kultur  

Språk 

    

16. Naturvetenskaps 

programmet 

Biologi   

Fysik  

Kemi  

Moderna språk  

100 

150 

100 

100 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap och 

samhälle 

 

    

17. Samhällsvetenskaps-  

programmet 

Filosofi  

Moderna språk  

Psykologi  

50 

200 

50 

Beteendevetenskap  

Medier, information 

och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

    

18. Teknikprogrammet Fysik  

Kemi  

Teknik  

150 

100 

150 

Design och 

produktutveckling 

Informations- och 

medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande 

och miljö 

Teknikvetenskap 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 12 

Nationella inriktningar på de nationella programmen i  

gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive  

program 

 

Nationella program Omfattning i  

gymnasiepoäng för de  

programgemensamma  

ämnena i ett program 

 

 Nationella inriktningar 

 

    

Yrkesprogram 

 

   

1. Barn- och fritids-

programmet 

Naturkunskap            

Pedagogik                

Pedagogiskt arbete  

Samhällskunskap       

Socialt arbete           

Svenska  

eller 

svenska som 

andraspråk               

50 

300 

100 

50 

100 

100 

Fritid och hälsa  

Pedagogiskt och socialt arbete 

    

2. Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

 

Bygg och anläggning   

 

400 Byggnadsplåtslageri 

Husbyggnad 

Mark och anläggning 

Måleri 

    

3. El- och 

energiprogrammet 

 

Automationsteknik   

Dator- och 

kommunikationsteknik  

Elteknik  

Energiteknik   

100 

100 

 

100 

100 

Automationsteknik 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Elteknik 

Energiteknik 

    

4. Fordons- och 

transportprogrammet 

 

Fordon och transport  400 Fordonsskadeteknik och 

lackering  

Lastbil och mobila maskiner  

Personbil 

Transport 

    

5. Försäljnings- och  

serviceprogrammet 

Engelska  

Entreprenörskap   

Försäljning och 

kundservice  

Handel  

Handel och hållbar 

utveckling  

100 

100 

300 

 

200 

100 

 

 

 

 
2 Senaste lydelse 2020:763. 
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Information och 

kommunikation  

Praktisk 

marknadsföring  

Svenska  

eller 

svenska som 

andraspråk 

100 

 

200 

 

100 

    

6. Hotell- och 

turismprogrammet 

 

Besöksnäringen    

Engelska  

Entreprenörskap  

Hållbar turism 

Logi och värdskap   

Möten och event   

Resor och 

destinationer  

Svenska  

eller 

svenska som 

andraspråk 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

 

100 

 

    

7. Hår- och 

stylistprogrammet  

Entreprenörskap 

Hårvård och 

salongskunskap 

100 

300 

Barberare 

Frisör 

Hår- och makeupstylist 

    

8. Industritekniska 

programmet 

 

Driftsäkerhet 

Industriell produktion 

Människan i industrin 

Produktionsutrustning  

100 

100 

100 

100 

Driftsäkerhet och underhåll 

Processteknik 

Produkt och 

maskinteknik 

Svetsteknik 

    

9. 

Naturbruksprogrammet 

Biologi  

Entreprenörskap  

Naturbruk  

100 

100 

200 

Djurvård 

Hästhållning 

Lantbruk 

Naturturism 

Skogsbruk 

Trädgård 

    

10. Restaurang- och  

livsmedelsprogrammet 

Livsmedels- och 

näringskunskap   

Måltid och bransch  

100 

 

300 

Bageri och konditori  

Kök och servering 

 

    

11. VVS- och  

fastighetsprogrammet 

Installationsteknik  

VVS och fastighet  

 

100 

300 

Fastighet  

Kyl- och värmepumpsteknik 

Ventilation 

VVS 

    

12. Vård- och 

omsorgsprogrammet 

 

Anatomi och  

fysiologi  

Funktionsförmåga  

och 

funktionsnedsättning  

100 

 

200 
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Gerontologi och  

geriatrik  

Hälso- och  

sjukvård  

Omvårdnad  

Psykiatri 

Psykologi 

Samhällskunskap 

Social omsorg 

Svenska eller 

svenska som 

andraspråk 

100 

 

200 

 

200 

200 

50 

50 

200 

100 

    

 

Högskoleförberedande 

program 

   

13. Ekonomiprogrammet Företagsekonomi  

Juridik   

Moderna språk  

Psykologi  

100 

100 

100 

50 

Juridik 

Ekonomi 

 

    

14. Estetiska programmet Digitalt skapande   

Estetisk 

kommunikation  

Konstarterna och 

samhället  

100 

100 

 

50 

Bild och formgivning 

Dans 

Estetik och media 

Modedesign 

Musik 

Teater 

    

15. Humanistiska  

programmet   

 

Filosofi  

Moderna språk  

Människans språk  

50 

200 

100 

Kultur  

Språk 

    

16. Naturvetenskaps 

programmet 

Biologi   

Fysik  

Kemi  

Moderna språk  

100 

150 

100 

100 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap och 

samhälle 

 

    

17. Samhällsvetenskaps-  

programmet 

Filosofi  

Moderna språk  

Psykologi  

50 

200 

50 

Beteendevetenskap  

Medier, journalistik 

och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

    

18. Teknikprogrammet Fysik  

Kemi  

Teknik  

150 

100 

200 

Design och 

produktutveckling 

Informations- och 

medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande 

och miljö 

Teknikvetenskap 
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Nuvarande lydelse 

 

Bilaga 23 

Programgemensamma ämnen i gymnasiesärskolan för respektive 

program 

Nationella program Omfattning i  

gymnasiesärskolepoäng 

för de  

programgemensamma  

ämnena i ett program 

 

 

   

   

1. Programmet för 

administration, handel och 

varuhantering 

Administration  

Handel  

Information och 

kommunikation 

Inköp och logistik 

Service och bemötande 

100 

100 

100 

 

100 

100 

   

2. Programmet för       

estetiska verksamheter   

Estetisk 

kommunikation 

Konst och kultur 

Medieproduktion 

Svenska  

200 

 

100 

100 

100 

   

3. Programmet för        

fastighet och byggnation 

Bygg och anläggning 

Fastighetsskötsel 

Service och bemötande  

100 

200 

100 

   

4. Programmet för        

fordonsvård och          

godshantering 

Fordonsbranschen 

Fordonsteknik 

Godshantering 

200 

200 

200 

   

5. Programmet för hantverk 

och produktion  

Form och design 

Hantverk och 

produktion 

Material och verktyg 

100 

200 

 

100 

   

6. Programmet för hotell, 

restaurang och bageri  

Bageri och 

konditorikunskap 

Hotell 

Livsmedel och 

näringskunskap 

Måltids- och 

branschkunskap 

Service och bemötande 

100 

 

100 

100 

 

200 

 

100 

   

 
3 Senaste lydelse 2012:402. 
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7. Programmet för hälsa, 

vård och omsorg  

 

Hälsa 

Människan 

Service och bemötande 

Vård och omsorg  

200 

100 

100 

200 

   

8. Programmet för samhälle, 

natur och språk  

Engelska 

Geografi 

Medieproduktion 

Naturkunskap 

Samhällskunskap 

Svenska 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

   

9. Programmet för skog, 

mark och djur  

Biologi - naturbruk 

Naturbruk 

Naturbruksteknik 

100 

200 

100 
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Föreslagen lydelse 

 

Bilaga 24 

Programgemensamma ämnen i gymnasiesärskolan för respektive 

program 

Nationella program Omfattning i  

gymnasiesärskolepoäng 

för de  

programgemensamma  

ämnena i ett program 

 

 

   

   

1. Programmet för handel 

och service 

Entreprenörskap  

Försäljning och 

kundservice  

Handel  

Information och 

kommunikation 

Praktisk 

marknadsföring 

100 

100 

 

200 

100 

 

100 

 

   

2. Programmet för       

estetiska verksamheter   

Estetisk 

kommunikation 

Digitalt skapande 

Konst och kultur 

Service och bemötande 

Svenska eller svenska 

som andraspråk  

100 

 

100 

100 

100 

100 

   

3. Programmet för        

fastighet och byggnation 

Byggkunskap 

Fastighetsskötsel  

200 

200 

   

4. Programmet för        

fordonsvård och          

godshantering 

Fordonsvård och 

godshantering 

400 

   

5. Programmet för hantverk 

och produktion  

Form och design 

Hantverk och 

produktion 

100 

300 

   

6. Programmet för hotell, 

restaurang och bageri  

Måltid och bransch 600 

   

7. Programmet för hälsa, 

vård och omsorg  

 

Barnet i förskolan 

Fritid och friskvård 

Hälsa 

Människan 

Service och bemötande 

100 

100 

100 

100 

100 

 
4 Senaste lydelse 2012:402. 
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Vård och omsorg  200 

   

8. Programmet för samhälle, 

natur och språk  

Engelska 

Geografi 

Medieproduktion 

Naturkunskap 

Samhällskunskap 

Svenska eller svenska 

som andraspråk  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

   

9. Programmet för skog, 

mark och djur  

Biologi – naturbruk 

Naturbruk 

Naturbruksteknik 

100 

200 

100 
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 Konsekvensutredning 

 2022-02-10 
Dnr 2022:55 

Bilaga 1 

Konsekvensutredning avseende förslag med anledning 
av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild 
utbildning på gymnasial nivå 

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6–8 §§ i förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Sammanfattning 
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 20221 för Statens skolverk har myndigheten i 
uppdrag att genomföra förberedelser för ämnesbetyg. Skolverket ska i avvaktan på 
riksdagens beslut om och med utgångspunkt i propositionen Ämnesbetyg - betygen ska bättre 
spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) förbereda för en övergång till ämnesbetyg i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial 
nivå samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Skolverket lämnar i denna konsekvensutredning förslag på ändringar i examensmål, 
programmål, ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena och de delar i 
programstrukturen för de nationella programmen som regleras på förordningsnivå.2 Några 
av förslagen kommer, om regeringen beslutar att gå vidare med förslagen, också att kräva 
ytterligare författningsändringar.3 

Remissen avser förslag till: 

- Ändrade examensmål för gymnasieskolans nationella program 
- Ändrade examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 
- Ändrade programmål för gymnasiesärskolans nationella program 
- Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 
- Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och nationella 

inriktningar i programstrukturerna för de nationella programmen i gymnasieskolan 
- Programgemensamma ämnen i programstrukturerna och i vissa fall ändrad 

benämning på nationella program i gymnasiesärskolan. 

Ämnesbetygsreformen syftar till att ge bättre förutsättningar än vad dagens kursutformning 
gör för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i 
ämnet som helhet. Ett ytterligare syfte är att ge bättre planeringsförutsättningar för lärare. 
Vidare är ett skäl till reformen att dagens kursutformade system medför stress för eleverna, 
som kan uppleva att de hela tiden bedöms. Ett ämnesutformat system skulle därför kunna 
bidra till mindre stress och mer fokus på lärande. 

 
1 Regeringens dnr U2020/06271 (delvis), U2021/01369 (delvis), U2021/02806. 
2 Förordning (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program, förordning 
(SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, förordning (SKOLFS 2013:5) 
om programmål för gymnasiesärskolans nationella program, förordning (SKOLFS 2015:10) om examensmål 
för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år samt bilaga 1 och 2 till gymnasieförordningen (2010:2039). 
3 Bl.a. bilaga 2 och 3 till skollagen (2010:800). 
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Den föreslagna modellen för ämnesbetyg innebär att ämnen ska delas upp i nivåer i stället 
för dagens kurser och att progressionen i ämnena förstärks för att modellen ska fungera. 
Nivåer i ett ämne ska bygga på varandra och en nivå ska förutsätta kunskaper från den 
underliggande nivån. Modellen för ämnesbetyg förutsätter vidare gemensamma mål och 
betygskriterier för hela ämnet. Eftersom betygskriterierna behöver fungera för samtliga 
nivåer i ämnet, innebär det att de betygskriterier som föreslås är mindre detaljerade än 
dagens kunskapskrav. Modellen medför även att Skolverket lämnar förslag när det gäller 
hur ämnen avgränsas och programmens uppbyggnad. Förslagen innehåller också 
innehållsliga förändringar för att säkerställa att ämnen och program är uppdaterade och 
relevanta. Förslagen beskrivs i denna konsekvensutredning. Förändringarna kommer att 
medföra behov av informations- och implementeringsinsatser samt behov av uppdatering 
av lärares legitimationer.  
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Bakgrund 
I oktober 2021 överlämnade regeringen propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla 
elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att 
ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg när det gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild 
utbildning på gymnasial nivå. Syftet med ämnesbetygsreformen är att ge bättre 
förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid och motivation för eleverna att 
genomföra utbildningen. Lärare ska därmed få bättre förutsättningar att planera och 
genomföra undervisningen utifrån ämnet som helhet. Ämnesbetygen ska bättre spegla 
elevers kunskaper i ämnet som helhet än separata kursbetyg. Förslagen har sin grund i 
betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 
2020:43). Propositionen avses att riksdagsbehandlas den 17 februari 2022. 

I propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) 
föreslår regeringen att begreppet kunskapskrav ska ersättas med betygskriterier och att 
betygsskalans reglering ska förändras så att lärarna vid betygssättningen ska göra en 
sammantagen bedömning för betygen D, C, B och A. Det innebär att läraren sätter det 
betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med stöd av betygskriterier där 
betygskriterierna för betygen E, C och A beskriver typiska kännetecken på kunskaper, i 
stället för utifrån kunskapskrav som preciserar vilka kunskaper en elev ska ha för ett visst 
betyg. Det innebär också att betygen B och D ska sättas om elevens kunskaper 
sammantaget bedöms ligga mellan kriterierna för A och C respektive C och E, i stället för 
om elevens kunskaper motsvarar allt som ingår i det underliggande betygssteget och till 
övervägande del bedöms motsvara överliggande kunskapskrav. Även om den sammantagna 
betygssättningsprincipen för betygen D, C, B och A medger att elevens kunskaper kan 
variera något mellan dessa betygssteg måste elevens kunskaper motsvara alla delar i 
betygskriterierna för betyget E för att ett godkänt betyg ska kunna sättas. De ändringar i lag 
och förordning som handlar om den nya principen för betygssättning och att 
betygskriterier ska ersätta kunskapskrav föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas 
från och med samma datum. De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas föreslås 
träda i kraft den 15 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 
2025. 

Regeringsuppdrag att genomföra förberedelser för ämnesbetyg 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 20224 avseende Statens skolverk har myndigheten i 
uppdrag att genomföra förberedelser för ämnesbetyg. Skolverket ska i avvaktan på 
riksdagens beslut om och med utgångspunkt i propositionen om ämnesbetyg förbereda för 
en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial 
nivå samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Om myndigheten bedömer 
att vissa förändringar behöver göras i de nationella programmens innehåll och att det är 
lämpligt att göra dessa i samband med en övergång till ämnesbetyg ska Skolverket lämna 
förslag på sådana justeringar. Skolverket ska redovisa konsekvenser av förslagen och 
inhämta synpunkter från berörda aktörer. Vid genomförandet av uppdraget ska 
myndigheten föra en dialog med Universitets- och högskolerådet och Centrala 
studiestödsnämnden. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 december 2024. Den del av 
uppdraget som handlar om att ta fram förslag till föreskrifter som Skolverket inte beslutar 
om ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 
23 september 2022. 

Inledningsvis ingick i uppdraget också att i dialog med de nationella programråden 
undersöka möjligheter att skapa reellt utrymme för elever på alla yrkesprogram, oavsett 

 
4 https://www.esv.se/ U2020/06271 (delvis), U2021/01369 (delvis), U2021/02806 m.fl 

https://www.esv.se/
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vald yrkesutgång, att läsa de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till 
högskolestudier. Med anledning av propositionen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet 
på yrkesprogram (prop.  2021/22:94), som lämnades till riksdagen den 1 februari 2022, har 
denna del utgått i samband med att uppdraget till Skolverket reviderats i 2022 års 
regleringsbrev. Förslag som innebär att någon eller några de nuvarande kurser som idag 
leder till grundläggande behörighet läggs till i ett program där dessa kurser har bedömts 
vara av särskild vikt kommenteras dock i texten. 

Regeringsuppdrag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet 

Skolverket har också i uppdrag, enligt regleringsbrevet för budgetåret 20225, att genomföra 
ändringar som rör hantverksprogrammet. Skolverket ska med utgångspunkt i myndighetens 
hemställan6 angående en översyn av hantverksprogrammet (U2021/00469) lämna förslag 
till åtgärder som rör hantverksprogrammet. Myndigheten ska redovisa konsekvenser av 
förslagen och inhämta synpunkter från berörda aktörer. Skolverkets förslag rörande 
hantverksprogrammet ska, där så är möjligt, samordnas med införandet av ämnesbetyg. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 23 
september 2022.7 Se bilaga 2 konsekvensutredning. 

Myndighetens instruktionsenliga uppdrag 

Enligt myndighetens instruktion ska Skolverket kontinuerligt bedöma behovet av 
utveckling av läroplaner och andra styrdokument för skolväsendet som regeringen beslutar 
om. Myndigheten ska vid behov föreslå ändringar av dessa samt även utforma och 
kontinuerligt utveckla de styrdokument som myndigheten har bemyndigande att meddela 
föreskrifter om.8 I samband med uppdraget om att förbereda för ett införande av 
ämnesbetyg har myndigheten gjort bedömningen att arbetet enligt instruktionen ska 
bedrivas parallellt med regeringsuppdragen (se ovan) så att de styrdokument som beslutas 
inför ett införande av ämnesbetyg 2025 är uppdaterade och relevanta. De olika delarna, 
regeringsuppdragen och myndighetens uppdrag enligt instruktionen, har hanterats 
integrerat i arbetet. Förslag till förändringar utifrån de olika uppdragen beskrivs samlat i 
denna konsekvensutredning. 

Omfattning och avgränsningar 

De förslag Skolverkets arbete utmynnar i kommer att remitteras i två olika omgångar. 
Denna konsekvensutredning behandlar de förslag som remitteras i den första omgången. 
Det gäller förslag till ändringar i de styrdokument som beslutas av regeringen: 

- examensmål, 
- programmål, 
- de programgemensamma ämnena och deras omfattning och de nationella 

inriktningarna som anges i bilaga 1 och 2 till gymnasieförordningen (2010:2039) 
- ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.9 

Remissen omfattar vidare vissa förslag till ändringar som kräver ändringar i skollagen och 
beslut av riksdagen. Samtliga dessa förslag presenteras i den här konsekvensutredningen. 

I bilagorna presenteras programstrukturerna i sin helhet. Ämnen och nivåer i inriktningarna 
och i programfördjupningen är dock preliminära utkast som presenteras för 

 
5  https://www.esv.se/ U2020/06271 (delvis), U2021/01369 (delvis), U2021/02806 m.fl. 
6 Hemställan angående översyn av hantverksprogrammet, Skolverkets dnr 2020:1910. 
7 Se bilaga 2, Konsekvensutredning avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. 
8 5 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
9 Förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program, förordningen 
(SKOLFS 2013:5) om programmål för gymnasiesärskolans nationella program, förordningen (SKOLFS 
2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, gymnasieförordningen (2010:2039) bilaga 
1 och 2. 

https://www.esv.se/
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remissinstanserna som stöd för förståelsen av övriga förslag. Vid det andra remisstillfället, 
som planeras att genomföras under perioden december 2022 – februari 2023, avser 
Skolverket att remittera förslag till de föreskrifter som Skolverket beslutar. Det omfattar 
förslag till 

- ändrade programstrukturer för de nationella programmen i gymnasieskolan och i 
gymnasiesärskolan, 

- ämnesplaner för övriga ämnen (utom de gymnasiegemensamma ämnena för 
gymnasieskolan), 

- andra föreskrifter som berörs av förslagen, däribland föreskrifter om behörighet att 
undervisa i yrkesämnen10. 

Skolverket avser att besluta om de föreskrifter som myndigheten har bemyndigande att 
besluta om inför införande av ämnesbetyg hösten 2025. 

Den nya princip för betygsättning som föreslås i propositionen om ämnesbetyg innebär, 
utöver att kunskapskrav föreslås benämnas betygskriterier, att nuvarande regleringar 
avseende kunskapskraven för betygen B och D kommer att behöva anpassas till 
kommande förordningsändringar som regeringen kommer att besluta om i det fall 
riksdagen bifaller propositionen. Hur betygskriterierna för B och D ska regleras framgent 
framgår därför inte av Skolverkets förslag till ämnesplaner för de gymnasiegemensamma 
ämnena. Skolverket föreslår inte heller några ändringar när det gäller kraven för behörighet 
till högre utbildning eller när det gäller systemet med meritpoäng. 

Av Skolverkets uppdrag framgår att om myndigheten bedömer att vissa förändringar 
behöver göras i de nationella programmens innehåll och att det är lämpligt att göra dessa i 
samband med en övergång till ämnesbetyg ska Skolverket lämna förslag till sådana 
justeringar. Myndigheten har dock inte fått i uppdrag att genomgripande förändra 
innehållet i de aktuella skolformerna. Arbetet har därför inte syftat till att ta fram helt nya 
program eller ämnesplaner. Utgångspunkten är i stället att det nuvarande 
kunskapsinnehållet i huvudsak ska anpassas och uppdateras inom ramen för befintliga 
program och ämnen. Däremot kan till exempel delning av ämnen och förändrade behov i 
arbetslivet innebära att de föreslagna förändringarna är mer omfattande i vissa ämnen och 
program än andra. 

Inför regeringsuppdraget om att förbereda för ett införande av ämnesbetyg och inom 
ramen för Skolverkets instruktionsenliga uppdrag att kontinuerligt revidera 
styrdokumenten, har Skolverket genomfört en behovsanalys11. I det arbetet identifierades 
bland annat behovet av att i linje med den föreslagna modellen för ämnesbetyg säkerställa 
en tydlig progression mellan nivåerna i ämnesplanerna, att ta fram en uppsättning 
betygskriterier som ska gälla för samtliga nivåer i ämnet samt att skapa mer sammanhållna 
ämnen. Ett annat behov som identifierades var att se över det centrala innehållets 
omfattning i relation till undervisningstid och poäng. Vidare identifierades ett behov av att 
säkerställa bildningsperspektivet i utbildningarna och att förstärka det tredelade uppdraget, 
dvs. att gymnasieskolan i enlighet med skollagen ska ge en god grund för yrkesverksamhet 
och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet, 
samt motsvarande för övriga berörda skolformer. Ytterligare behov som identifierades i det 
förberedande arbetet var att på ett bättre sätt uttrycka hur gymnasiearbetet kan hålla en 
nivå som är anpassad till gymnasieskolan samt att förstärka kopplingen till ett framtida 
yrkesliv på gymnasiesärskolans nationella program och inom kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

I genomförandet av uppdraget har Skolverket haft samråd med representanter för 
Skolverkets olika målgrupper, till exempel lärare, rektorer, elever, myndigheter och 

 
10 SKOLFS 2012:4  
11 Skolverkets dnr. 2020:131 
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branschföreträdare. Under avsnitt D nedan finns en beskrivning av det omfattande 
samrådsarbete som Skolverket har genomfört. 

A Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå 

Möjligheter och begräsningar med ett ämnesutformat system 
Ämnesbetygreformen syftar till att ge eleverna bättre förutsättningar än vad dagens 
kursutformning gör för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla 
elevens kunskaper i ämnet som helhet. Ett ytterligare syfte är att ge bättre 
planeringsförutsättningar för lärare. Vidare är ett skäl till reformen att dagens 
kursutformade system medför stress för eleverna, som kan uppleva att de hela tiden 
bedöms. Ett ämnesutformat system skulle därför kunna bidra till mindre stress och mer 
fokus på lärande för eleverna. 

Den föreslagna modellen för ämnesbetyg innebär att ämnen ska delas upp i nivåer i stället 
för dagens kurser och att progressionen i ämnena förstärks för att modellen ska fungera. 
Nivåer i ett ämne ska bygga på varandra och en nivå ska förutsätta kunskaper från den 
underliggande nivån. Modellen för ämnesbetyg förutsätter vidare gemensamma mål och 
betygskriterier för hela ämnet. Eftersom betygskriterierna behöver fungera för samtliga 
nivåer i ämnet, innebär det att de betygskriterier som föreslås är mindre detaljerade än 
dagens kunskapskrav. Modellen medför även att Skolverket lämnar förslag när det gäller 
hur ämnen avgränsas och programmens uppbyggnad. Förslagen innehåller också 
innehållsliga förändringar för att säkerställa att ämnen och program är uppdaterade och 
relevanta. Förslagen beskrivs i denna konsekvensutredning. Förslagen kommer att medföra 
behov av bland annat informations- och implementeringsinsatser samt behov av 
uppdatering av lärares legitimationer. 

Skolverket anser att den föreslagna modellen kan bidra till de syften som beskrivs ovan. 
Framför allt så säkerställer systemet att det är elevens kunskaper i slutet av ett ämne som 
kommer med i examensbeviset eller studiebeviset. Enstaka och tidiga misslyckanden bör få 
mindre konsekvenser än i ett system med kursbetyg. Samtidigt har Skolverket i arbetet 
kunnat konstatera att förväntningarna på systemet med ämnesbetyg riskerar att vara större 
än vad premisserna tillåter. Det inte är säkert att de positiva effekterna av ämnesbetyg blir 
så omfattande som det ibland kan framstå. Eftersom ämnesbetyg föreslås införas i ett 
befintligt system kommer det att medföra fördelar, men systemet sätter också vissa 
begränsningar. Det är samtidigt viktigt att bevara det som fungerar väl inom dagens system. 
Behovet av flexibilitet är till exempel fortsatt stort inom gymnasial utbildning, bland annat i 
syfte att inte i onödan förlänga en elevs studietid vid programbyte och för att som idag 
kunna kombinera kurser utifrån lokala behov inom till exempel kommunal vuxenutbildning 
och yrkesutgångar. Ämnesbetyg kommer vidare att kombineras med dagens system med 
gymnasiepoäng och minsta garanterad undervisningstid. Det innebär inte per automatik 
mer tid för undervisning i respektive ämne, utan beslut om undervisningstid kommer att 
fattas utifrån samma regelverk som idag. 

Utgångspunkten för Skolverkets genomförande av uppdragen är att det nuvarande 
kunskapsinnehållet i program och ämnen anpassas i relation till ämnesbetyg. Myndigheten 
har även strävat efter att säkerställa att ämnen och program är uppdaterade och relevanta. 
Skolverket har dock inte haft i uppdrag att genomgripande förändra innehållet i de aktuella 
skolformerna. Det finns dels önskemål från målgrupper och intressenter om ändringar i 
innehåll i olika ämnen och program dels tydliga behov av justeringar i ämnen och program 
som myndigheten har noterat i sitt löpande referensarbete. Skolverket har strävat efter att 
balansera de ramar som ämnesbetygsmodellen sätter med övriga förutsättningar som gäller 
för de aktuella skolformerna och i förhållande till alla de synpunkter som framkommit i 
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myndighetens arbete med uppdragen. Syftet med remissförfarandet är att hämta in 
värdefulla synpunkter och få syn på ytterligare behov av justeringar när det gäller de 
aktuella förslagen. Skolverket välkomnar remissinstansernas synpunkter och ser särskilt 
fram emot förslag som ytterligare tydliggör progressionen mellan nivåer i ämnen. 

Ämnesbetyg ställer krav på ämnesplanernas konstruktion 
Ämnesbetygsreformen syftar till att ge bättre förutsättningar än vad dagens kursutformning 
gör för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i 
ämnet som helhet. Av propositionen om ämnesbetyg framgår att progressionen i ämnena 
behöver förstärkas för att modellen ska fungera samt att ämnen ska delas upp i nivåer i 
stället för dagens kurser.12 Nivåer i ett ämne ska bygga på varandra och en nivå ska 
förutsätta kunskaper från den underliggande nivån. Modellen för ämnesbetyg föreslås ha en 
uppsättning betygskriterier för hela ämnet, i stället för dagens kunskapskrav som finns för 
varje kurs i ämnet. 

Detta medför att såväl målen som betygskriterierna behöver fungera för samtliga nivåer i 
ämnet, vilket innebär att de behöver vara mindre detaljerade än de är idag. En sådan 
förändring är redan genomförd i de obligatoriska skolformerna.13 När betyg sätts på en nivå 
görs det utifrån betygskriterierna och det centrala innehållet i den aktuella nivån. Ett 
godkänt betyg omfattar alltid samtliga poäng eleven har läst i ämnet till och med den 
senaste godkända nivån. Denna modell är den som Skolverket har haft att utgå ifrån i 
arbetet. 

För att stödja ett införande av ämnesbetyg har modellen för hur ämnesplaner idag är 
utformade behövt ses över och anpassas utifrån förslagen i propositionen om ämnesbetyg. 
Skolverket har analyserat den nuvarande modellen för ämnesplaner och konstaterat att 
grundstrukturen i form av syftestext inklusive målen för ämnet14, centralt innehåll och 
betygskriterier även fortsatt är lämplig. Modellen med syftestext, mål och betygskriterier ger 
även ett sammanhållet system med övriga skolformer. Skolverket bedömer att det behövs 
en förskjutning av tyngdpunkten i ämnesplanerna, från kunskapskraven (fortsättningsvis 
betygskriterierna) som behöver bli mindre detaljerade till ämnets syfte och centrala innehåll. 
Detta ligger som redan nämnts i linje med de förändringar som har genomförts i 
revideringen av kursplanerna i grundskolan. Det ligger också i linje med att systemet med 
ämnesbetyg innebär ett större fokus på lärande och kunskapsutveckling. 

Det centrala innehållet behöver skrivas så tydligt att det ger tillräcklig vägledning för 
lärarnas planering av undervisningen samtidigt som det beskriver progression mellan 
nivåerna. Detta behöver sammanvägas med såväl konstaterade behov av att minska 
mängden stoff i vissa ämnen där innehållet i dag är alltför omfattande, att värna om lärares 
professionella utrymme, samt att visst innehåll med nödvändighet måste ingå enligt 
önskemål från olika intressenter. Dessa faktorer har noga behövt sammanvägas i arbetet. 

Mål 

Varje ämnesplan inleds idag med en syftestext om beskriver vilka kunskaper eleven ska få 
möjlighet att utveckla i undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar 
som mål för ämnet som helhet. Målen anger vilka ämneskunskaper som ska betygssättas. 
Idag förekommer det att vissa mål i ett ämne bara relaterar till vissa kurser. Eftersom nivåer 
i ett ämne i ett system med ämnesbetyg behöver bygga på varandra och där betyget på en 
nivå ska kunna ersätta betygen på tidigare nivåer, kommer samma mål att behöva gälla för 
ämnet som helhet. 

 
12 Prop. 2021/22:36 s. 76 ff. 
13 Behovsanalys kring kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav, Skolverkets dnr 2018:1453. 
14 Ämnets syfte avslutas med ett antal mål i punktform. Målen fokuserar på de kunskaper i ämnet som ska 
betygssättas och det finns därför en relation mellan målen och betygskriterierna. 
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Nivåer 

Nivåindelning av ämnen utgör modellens grundkonstruktion, vilket förutsätter en 
uppdelning av ämnets innehåll. Betyget efter en viss nivå ska spegla elevens kunskaper i 
ämnet som helhet med dess underliggande nivåer, utan att läraren för den skull ska ha 
behövt gå tillbaka till vad eleven har presterat på tidigare nivåer. För att säkerställa att ett 
betyg från en högre nivå verkligen betyder att eleven har kunskaper som även omfattar 
underliggande nivåer behöver ämnena därför konstrueras så att det finns en tydlig koppling 
och progression vad gäller innehåll mellan nivåerna. Av de ämnen som finns idag är vissa 
uppbyggda med en relativt tydlig progression, medan andra ämnen kan bestå av 
sidoordnade kurser som inte bygger på varandra, eller en kombination av dessa principer. 

Skolverket uppmärksammade tidigt att den föreslagna modellen för ämnesutformning kan 
leda till att visst ämnesinnehåll, som idag endast ingår i en kurs, behöver återkomma i flera 
nivåer eller flyttas till ett nytt ämne. När innehåll behöver återkomma på flera nivåer kan 
det i någon mån motverka möjligheten att skapa en tydlig progression och upplevas som 
onödigt upprepande. 

Det totala antalet betygssättningstillfällen kommer inte att skilja sig i så stor utsträckning 
från idag, då betyg på varje nivå kommer att sättas och dessa är viktiga avstämnings-
tillfällen. Vissa ämnen kommer även fortsättningsvis att vara mindre omfattande eller läsas 
under kort tid, vilket kan innebära att eleven till exempel får vissa slutliga betyg redan i år 1. 
Men en enskild elev kommer vid ett införande av ämnesbetyg i vissa fall att möta något 
färre ämnen under sin utbildning och framför allt få färre betyg i sitt examensbevis. Detta 
är en följd av ett system med ämnesbetyg och säkerställer att det är elevens kunskaper i 
slutet av ett ämne som kommer med i betyget. Variationen elever emellan kommer 
däremot att vara relativt stor, då olika elever läser olika antal nivåer i de ämnen som ingår i 
utbildningen. 

I dagens ämnesplaner anges alltid om en kurs i ett ämne bygger på en annan kurs. I 
modellen för ämnesbetyg bygger en högre nivå alltid på en underliggande. Av den 
anledningen har Skolverket gjort bedömningen att det inte längre behöver anges specifikt 
när nivåer bygger på varandra i enlighet med modellens grundförutsättningar. I förslagen 
till ämnesplaner bör däremot anges när en nivå bygger direkt på kunskaper från 
grundskolan eller motsvarande. Ett annat exempel är när en högre nivå kan bygga på 
parallella underliggande nivåer, vilket är fallet i ämnen som har så kallade spår, bland annat 
matematik. 

De nivåer som föreslås i denna remiss har i stor utsträckning samma omfattning i 
gymnasiepoäng som dagens kurser. Detta beror på behovet av att modellen ska lämpa sig 
för alla de berörda skolformerna och att ett och samma ämne ofta läses i olika omfattning 
på olika utbildningar. En annan orsak är att regeringen i propositionen om ämnesbetyg 
beskriver att behovet av avstämningstillfällen och återkoppling till eleven i form av betyg 
kommer att ges i ungefär samma utsträckning som idag.15 I många fall betyder det att 
myndigheten bedömer att 100 poäng är den mest ändamålsenliga omfattningen av en nivå. 
Det förekommer dock fortfarande nivåer om 50 poäng, framför allt i de 
gymnasiegemensamma ämnena där en sådan omfattning beslutats av riksdagen. Vissa av de 
gymnasiegemensamma ämnen har idag så kallade spår, där till exempel samhällskunskap 1a1, 
50 poäng + 1a2, 50 poäng motsvaras av samhällskunskap 1b, 100 poäng. Den 
konstruktionen föreslås kvarstå i de förslag som Skolverket presenterar. I ämnen där så har 
bedömts lämpligt kommer det dock att finnas nivåer om 200 poäng. Det kan till exempel 
gälla ämnen där elever ofta läser mer än 100 poäng under ett läsår. För vissa ämnen kan det 
eventuellt även finnas behov av nya spår, i syfte att mindre omfattande parallella nivåer ska 
kunna användas inom komvux. 

 
15 Se prop. 2021/22:36 s. 81 och 122. 
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Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rätt till en minsta garanterad 
undervisningstid. I gymnasieskolan har elever på yrkesprogrammen rätt till minst 2 430 
undervisningstimmar om 60 minuter och elever på de högskoleförberedande programmen 
minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter.16 De flesta kurser har idag en omfattning 
om 100 gymnasiepoäng, där antalet gymnasiepoäng är ett mått på den tänkta 
studieomfattningen av en kurs och på dess beräknade arbetsinsats. Det finns ingen 
reglering som styr hur många undervisningstimmar som minst ska fördelas på respektive 
ämne eller kurs, till skillnad från i grundskolan där ett visst antal timmar kopplas till varje 
ämne. När ämnesbetyg införs ger regleringarna möjlighet att anpassa och till exempel öka 
antalet undervisningstimmar när det gäller de nivåer där skolan bedömer att det särskilt 
behövs. Det kan exempelvis handla om den sista nivån i ett ämne. 

I den nu föreslagna modellen för ämnesbetyg har dagens behov av flexibilitet värnats 
genom att ämnen ska delas in i nivåer. Det kan i sammanhanget framhållas att den i 
propositionen föreslagna modellen för ämnesbetyg tydligt skiljer sig från vad som gällde i 
det s.k. linjegymnasiet som gällde fram till och med tidigt 1990-tal. Den betygssättning som 
då gjordes i slutet av ämnet kunde göras utifrån en bedömning av elevens prestationer i all 
den undervisning som ägt rum, inte endast utifrån en sista nivå eller motsvarande. Inom 
vuxenutbildningen användes under den tiden andra lösningar vilket gjorde att skolformerna 
inte hade en gemensam modell. Samtidigt innebar linjegymnasiet att det var svårt för en 
elev att till exempel byta utbildning inom gymnasieskolan och att då kunna tillgodoräkna 
sig det som eleven tidigare hade läst. I linjegymnasiet bestod valmöjligheterna 
huvudsakligen av att elever kunde välja bort ett ämne de inte ville läsa, till exempel ett så 
kallat C-språk. 

Centralt innehåll och progression 

Det centrala innehållet i dagens ämnesplaner är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i 
undervisningen. De olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket utrymme i 
undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av ämnets syfte. Utöver det 
centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov 
och intresse, men läraren måste i undervisningen åtminstone behandla det som anges i det 
centrala innehållet. Det centrala innehållet är ordnat i punktlistor, i vissa ämnen under ett 
antal så kallade områdesrubriker. 

Modellen för ämnesbetyg förutsätter som nämnts ovan en tydligare progression i 
ämnesplanerna. De flesta ämnen kommer att ha mer än en nivå och mellan dessa nivåer 
behöver progressionen tydliggöras i det centrala innehållet. Ett led i att förstärka 
progressionen har i vissa ämnen även varit att föreslå områdesrubriker där det inte finns 
i dag, för att visa hur visst innehåll hänger ihop och kan förstås. 

Vanligtvis beskrivs progression som ökande svårighetsgrad. Det förekommer att kurs- och 
ämnesplaner innehåller begrepp som mer komplext, mer avancerat eller går från bekant 
till okänt för att tydliggöra en ökande svårighetsgrad. Progression kan också beskrivas i 
termer av ökad djup och bredd. Progressionen mellan nivåer i ett system med ämnesbetyg 
behöver konstrueras så att den ger goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling, 
där ett innehåll som undervisas på en nivå ligger till grund för det som undervisas på 
efterföljande nivå. Skolverket har arbetat med att synliggöra progressionen till exempel 
genom att bredda och lägga till innehållsliga områden i de högre nivåerna, genom att 
uttrycka utökad komplexitet och svårighetsgrad, genom olika konkretiseringar med valbara 
exempel, eller genom att använda formuleringen däribland för att tydliggöra detaljer som 
ska ingå i undervisningen på en viss nivå. Som nämnt kan den föreslagna modellen för 
ämnesutformning därmed innebära att visst ämnesinnehåll som idag endast ingår i en kurs 
behöver återkomma i flera nivåer eller läggas över i ett nytt ämne. I någon mån kan detta 

 
16 16 kap. 18 § Skollagen. 
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motverka möjligheten att skapa en tydlig progression och upplevas som onödigt 
upprepande. Detta är exempel på en utmaning som myndigheten har arbetat med att 
hantera i de förslag som nu remitteras. 

Med låg grad av progression är risken att undervisningen fokuserar mer på repetition och 
att undervisningen därigenom inte utmanar eleverna eller att innehållet i senare nivåer inte 
bygger vidare på innehållet från tidigare nivåer och att ämneskunskaperna därigenom inte 
fördjupas. Progression blir även av vikt vid betygssättning. Som exempel kan nämnas att 
om en elev läser nivå 3, så kommer betyget för nivå 3 att omfatta nivåerna 1–3. Det 
innebär att betyget som sätts i nivå 3 behöver spegla elevernas samlade kunskaper i ämnet. 
För att betyget som sätts ska spegla elevens samlade kunskaper i ämnet, men utan att 
läraren ska behöva pröva även nivå 1 och 2 för att sätta ett betyg i nivå 3, behöver det 
centrala innehållet i en nivå bygga på underliggande nivåer och i vissa fall återkomma om 
det är sådant innehåll som är väsentligt att eleven behärskar för att kunna sägas ha 
kunskaper i ämnet. 

I en tidigare behovsanalys inför revideringen av kurs- och ämnesplaner 201917 
uppmärksammade Skolverket också frågan om progression. Då konstaterades även behov 
av att förbättra progressionen mellan skolformer, främst mellan grundskolan och 
gymnasieskolan. Där så har bedömts lämpligt har Skolverket därför fortsatt arbetet med att 
tydliggöra progressionen mellan skolformer. För de ämnen där det har konstaterats att det 
finns alltför mycket stoff idag har Skolverket också, liksom i revideringen av grundskolans 
kursplaner, stävat efter att minska stoffträngseln. 

En uppsättning betygskriterier 

Dagens kunskapskrav beskriver vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen i ett 
ämne. De är formulerade utifrån målen för ämnet och behöver läsas och tolkas i relation till 
det centrala innehållet för den aktuella nivån och den undervisning som bedrivits. 

I ett ämnesutformat system ska ett ämne enligt propositionen ha en uppsättning 
betygskriterier, till skillnad från dagens kursutformade utbildning där varje kurs har en 
uppsättning kunskapskrav. Det innebär att betygskriterierna behöver vara mer 
övergripande än dagens kunskapskrav för att kunna användas för betygsättning i ämnets 
samtliga nivåer. Idag kan kunskapskrav vara kursspecifika, men det blir inte möjligt för 
nivåer i modellen för ämnesutformning. Ett annat skäl för att minska detaljeringsgraden i 
betygskriterierna är att ju fler bedömningsaspekter som finns i betygskriterierna, desto 
större fokus läggs på betyg och bedömning i stället för på lärande och undervisning. 
Skolverket har redan gjort ett arbete med att minska detaljeringsgraden i revideringen av 
grundskolans kursplaner.18 Samtidigt reviderades även gymnasieskolans ämnesplaner i 
engelska, matematik och moderna språk. En följd av att betygskriterierna blir mindre 
detaljerade än dagens kunskapskrav är att betygskriterierna kan uppfattas som mindre 
precisa, eftersom omfattning och detaljer inte skrivs fram på samma sätt som idag. 
Skolverket har dock bedömt att fördelarna med att minska detaljeringsgraden överväger 
denna nackdel. Revideringen kan också kräva att detaljer flyttas från dagens kunskapskrav 
(fortsättningsvis betygskriterierna) till det centrala innehållet. En följd av detta är att så 
kallade tröskeleffekter minskar, vilket ligger i linje med propositionens förslag om 
sammantagen bedömning. 

Ämnen behöver delas 

En följd av en tydlig progression mellan nivåerna och av att varje ämne ska ha samma mål 
för ämnets samtliga nivåer samt att varje ämne ska ha en uppsättning betygskriterier blir att 
ett antal ämnen kommer att behöva delas. Delningar av ämnen är främst aktuellt för vissa 

 
17 Skolverket dnr. 2018:1453. 
18 Skolverket dnr. 2019:173 och dnr. 2019:770. 
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av de ämnesplaner som idag har kurser som är sidoordnade. Om kurserna inte passar att 
skriva om i sådan utsträckning att de byggs upp med progression och med gemensamma 
betygskriterier går nämligen inte modellen för ämnesbetyg att tillämpa. Ett exempel är den 
nuvarande ämnesplanen för ämnet svenska som idag innehåller sex kurser. De tre första 
kurserna svenska 1, 100 poäng, svenska 2, 100 poäng och svenska 3, 100 poäng kan i en 
ämnesutformad gymnasieskola bilda ett ämne med tre nivåer, men de sidoordnade kurserna 
litteratur, 100 poäng, retorik, 100 poäng och skrivande, 100 poäng, kan inte ingå i 
progressionen för svenskämnet då de är konstruerade för att fördjupa endast ett visst 
delområde inom det bredare ämnet svenska. De behöver därmed utformas som egna 
ämnen med egna mål och betygskriterier. Detta innebär att det totalt sett kommer att finnas 
fler ämnen på den gymnasiala nivån jämfört med idag. Det totala antalet ämnen behandlas i 
nästa remiss. 

Bildningsbegreppet, det tredelade uppdraget och vissa andra övergripande 
aspekter i styrdokumenten för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Enligt läroplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska skolan skapa de bästa 
förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.19 
Bildningsprocesser ska ha en central roll i utbildningen. Bildningsaspekter uttrycks idag i 
första hand i läroplanernas inledande delar, medan de har en mer undanskymd roll i 
examensmål, programmål och ämnesplaner. I Skolverkets arbete med regeringsuppdragen 
har en bred definition av begreppet bildning använts, med följande tre delar: 

• Bildning som en individuell och öppen process utan givet slut och som drivs av 
viljan att veta mer och att utvecklas. 

• Bildning som innebär individens delaktighet i en gemensam referensram av 
kunskaper. 

• Bildning som förmågan till klokt och etiskt handlande i förhållande till sig själv, till 
andra människor och naturen. 

Skolverket har även kunnat konstatera att det så kallade tredelade uppdraget, dvs. att 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet20 är 
olika väl representerat i de olika nationella programmen och ämnena, på ett sätt som inte 
alltid kan förklaras med program- eller ämnesanpassning. Enligt Skolverkets bedömning går 
bildningsuppdraget och det tredelade uppdraget hand i hand. Myndigheten har i arbetet 
strävat efter att tydliggöra och skapa en bättre balans när det gäller båda dessa delar i de 
förslag till examensmål, programmål och ämnesplaner för de gymnasiegemensamma 
ämnena som omfattas av den här konsekvensutredningen. Detta är ett led i att systematiskt 
se över styrdokumenten för att de ska vara uppdaterade och relevanta. 

De fyra perspektiven (det etiska perspektivet, miljöperspektivet, det internationella 
perspektivet och det historiska perspektivet) i läroplanerna för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ses som en del av bildningsuppdraget och återfinns på olika sätt i 
Skolverkets förslag utifrån ämnets eller programmets karaktär. 

Skolverket föreslår även att vissa ytterligare övergripande aspekter i läroplanerna förstärks 
utifrån programmens karaktär för att säkerställa att läroplanernas intentioner syns på ett 
tydligare sätt i varje program och i de gymnasiegemensamma ämnena. De aspekter som 
särskilt har setts över i arbetet och som återfinns och konkretiseras i varje förslag till 
examensmål och programmål är demokrati, digital kompetens, entreprenörskap, 
företagande och innovationstänkande, hållbar utveckling, jämställdhet samt kritiskt 
förhållningssätt. 

 
19 Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan och förordningen (SKOLFS 2013:148) 
om läroplan för gymnasiesärskolan. 
20 15 kap. 2 § och 18 kap. 2 § skollagen. 
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Alla elever på nationella program i gymnasieskolan har i olika omfattning de 
gymnasiegemensamma ämnena i sin utbildning. Skolverket har därför eftersträvat att 
säkerställa att de övergripande aspekterna (se ovan) även återfinns och tydliggörs i det 
sammantagna innehållet i de nio gymnasiegemensamma ämnena, utifrån ämnenas karaktär. 

Förslag om ändrade examensmål för gymnasieskolans nationella program och 
för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 

För varje nationellt program i gymnasieskolan finns examensmål som regeringen beslutar 
om.21 Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och 
undervisningen och anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom 
programmet samt mål för gymnasiearbetet. De nuvarande examensmålen togs fram i 
samband med reformen av gymnasieskolan 2011 (Gy11).22 Examensmålen skiljer sig åt 
mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, men det finns även skillnader 
mellan de olika högskoleförberedande programmen och mellan de olika yrkesprogrammen. 
Detta är också avsett eftersom examenmålen ska uttrycka det specifika för programmet. 

I samband med arbetet att förbereda för ett införande av ämnesbetyg har Skolverket sett 
över examensmålen för gymnasieskolans nationella program och föreslår vissa ändringar, 
dels för att anpassa dem till programmens föreslagna utformning, dels för att komma till 
rätta med vissa skillnader mellan programmen som inte har bedömts vara motiverade och 
som inte är programspecifika. Detta är ett led i att systematiskt se över styrdokumenten för 
att det ska vara uppdaterade och relevanta. I Skolverkets förslag till ändrade examensmål 
föreslås, förutom en förstärkning av de övergripande aspekterna, en uppdatering med för 
området relevanta begrepp utifrån teknik- och samhällsutveckling. 

För att tydliggöra att alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa de ämnen och nivåer som 
ger grundläggande behörighet föreslår Skolverket därutöver att följande skrivning förs in i 
examensmålen för samtliga yrkesprogram: ”Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta 
studier, till exempel på yrkeshögskola eller högskola”. Detta ligger i linje med förslagen i 
regeringens proposition Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram (prop. 
2021/22:94). 

Föreslagna ändringar som rör de enskilda programmens examensmål redovisas nedan 
under 1.2 Examensmål och programstrukturer för gymnasieskolan. 

Gymnasiearbetet 

Målen för gymnasiearbetet anges i respektive programs examensmål. De skiljer sig åt 
mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. I målen för gymnasiearbetet för 
yrkesprogrammen ligger fokus på att eleven ska vara förberedd för det yrkesområde som 
utbildningen riktar sig mot och gymnasiearbetet ska pröva elevens förmåga att utföra 
vanligt förekommande arbetsuppgifter, men även ge eleven möjlighet att pröva sitt 
yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. För de högskoleförberedande programmen 
fokuserar målen för gymnasiearbetet på att eleven ska vara förberedd för högskolestudier 
inom i första hand något av de områden som utbildningen gäller. Målen för 
gymnasiearbetet är i stort sett utformade på samma sätt på alla högskoleförberedande 
program, med undantag för vissa skillnader när det gäller vilka kunskapsområden som 
pekas ut och när det gäller redovisningsform. 

Gymnasiearbetet ska spegla den gymnasiala nivån på utbildningen. När det gäller 
yrkesprogrammen så har det i Skolverkets referensarbete framkommit att 
branschrepresentanter är tveksamma till om gymnasiearbetet verkligen är en garant för 
elevens kunskapsnivå och kvalifikation. På de högskoleförberedande programmen 
framkommer att lärare ibland förväntar sig att eleverna ska ha utvecklat en betydligt högre 

 
21 16 kap. 6 § skollagen.  
22 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199). 
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grad av vetenskaplighet än vad som kan bedömas vara rimligt inom gymnasieskolan och att 
detta medför orimliga krav på eleverna. Det kan finnas en diskrepans mellan olika 
uppfattningar om vad som menas med ”förberedd för högskolestudier” samt om vad den 
gymnasiala nivån innebär. Skolverket har därför sett över målen för gymnasiearbetet för att 
så långt som möjligt tydliggöra att de ligger på gymnasial nivå. Detta är ett led i att 
systematiskt se över styrdokumenten för att det ska vara uppdaterade och relevanta. I 
arbetet har myndigheten gjort bedömningen att nivån på gymnasiearbetet bör ligga i linje 
med Sveriges referensram för kvalifikationer, där regeringen har bedömt att en 
gymnasieexamen motsvarar den så kallade SeQF-nivå 4.23 De förslag som beskrivs nedan 
innebär att vissa begrepp från referensramen införs för att tydliggöra den gymnasiala nivån. 
De nyligen införda målen för komvuxarbetet har inte setts över i detta arbete och omfattas 
inte av remissen. Om Skolverkets förslag till ändringar i målen för gymnasiearbetet 
realiseras avser Skolverket dock att även se över målen för komvuxarbetet. 

Förslag till ändrade mål för gymnasiearbetet på yrkesprogrammen 

Skolverket föreslår att formuleringen ”inom givna tidsramar” läggs till i följande mening i 
målen för gymnasiearbetet: ”I gymnasiearbetet visar eleven sin förmåga att utföra vanligt 
förekommande arbetsuppgifter inom givna tidsramar”. Detta syftar till att tydliggöra att 
tidsåtgång är en relevant aspekt i bedömningen av utförandet av en arbetsuppgift av någon 
som är nyutbildad inom ett yrkesområde. 

Vidare föreslår Skolverket att begreppet ”självständigt” läggs till i följande mening: ”Det 
ska utföras på ett sådant sätt att eleven självständigt planerar, genomför och utvärderar sin 
uppgift”. Ändringen syftar på elevens förmåga att enskilt eller tillsammans med andra 
kunna planera, genomföra och utvärdera sin uppgift utan att behöva ha kontinuerlig 
vägledning av en lärare eller handledare i dessa delar. Förslaget syftar inte till att ställa krav 
på att arbeta helt på egen hand, utan på ett sätt som är relevant för någon som är 
nyutbildad inom ett yrkesområde. Ändringarna föreslås för att tydliggöra och förbättra 
elevens förberedelse för yrkeslivet, vilket också är något som branscher och skolor har 
framfört önskemål om. 

Förslag till ändrade mål för gymnasiearbetet på ekonomiprogrammet, estetiska 
programmet, humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet 

Skolverket föreslår att begreppet ”självständigt” läggs till i följande mening: ”Det ska 
utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt självständigt planerar, 
genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom 
programmet”. Ändringen syftar här på elevens förmåga att enskilt eller tillsammans med 
andra kunna planera, genomföra och utvärdera sin uppgift utan att behöva ha kontinuerlig 
vägledning av en lärare i dessa delar. Förslaget syftar inte till att ställa krav på att arbeta helt 
på egen hand, utan på ett sätt som är relevant för någon som ska kunna påbörja 
akademiska studier. 

Vidare föreslår Skolverket att målen för gymnasiearbetet ändras på så sätt att meningen 
”Gymnasiearbetet ska visa att eleven har förmåga att värdera och dra slutsatser av resultaten 
samt kritiskt värdera valet av källor.” läggs till för att tydliggöra vikten av att eleven har 
förmågan till just detta. I myndighetens referensarbete har framkommit att det idag inte är 
säkert att den förmågan bedöms, även om den många gånger säkert utgör en del i det som 
handlar om utvärdering, redovisning och diskussion. Att värdera och dra slutsatser av 
resultaten samt kritiskt värdera valet av källor är dock mycket väsentliga förmågor när det 
gäller elevens förberedelse för högre studier. 
  

 
23 Bilaga 2 till förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, se även 
https://www.seqf.se/. Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har placerats på Seqf-nivå 5. 

https://www.seqf.se/
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Förslag till ändrade mål för gymnasiearbetet på naturvetenskapsprogrammet  

Utöver det som föreslås för övriga högskoleförberedande program (se ovan) föreslår 
Skolverket att målen för gymnasiearbetet för naturvetenskapsprogrammet ändras när det 
gäller vilka redovisningsformer som ska vara möjliga. Den föreslagna formuleringen ”annat 
lämpligt sätt” ger möjlighet till en större bredd av naturvetenskapliga och tekniska sätt att 
redovisa på, i stället för de nuvarande snävare kravet på skriftlig redovisning. Skolverket 
bedömer att detta möjliggör en bättre förberedelse för högskolestudier inom främst 
naturvetenskap, matematik och teknik. I myndighetens referensarbete har det framkommit 
behov av dessa skrivningar som mer liknar teknikprogrammets, där bredden av 
redovisningsformer redan finns framskriven. 

Förslag till ändrade mål för examensarbetet för vidareutbildningen i form av ett 
fjärde tekniskt år 

I målen för examensarbetet för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år föreslås 
den nuvarande formuleringen ”förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter 
för den valda utgången” ändras till ”förmåga att utföra vanligt förekommande 
arbetsuppgifter för det valda yrkesområdet”. Anledningen är att utgångarna kommer att tas 
bort i programstrukturen. Varje profil kommer i stället att få förslag till yrkesroller som 
profilen kan leda till. De föreslagna yrkesrollerna kommer att, likt yrkesutgångar på 
yrkesprogrammen, vara rekommendationer från branscherna. Yrkesroller ökar möjligheten 
för flexibilitet och kombination av yrkeskunskaper. 

Skolverket föreslår vidare att målen för examensarbetet ändras på så sätt att formuleringen 
”eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom att definiera och formulera en 
frågeställning samt planera…” ändras till ”eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom 
att utifrån en problemformulering eller ett tekniskt utvecklingsbehov självständigt 
planera…”. Teknisk problemlösning utgår sällan från en frågeställning utan snarare från ett 
identifierat problem eller utvecklingsbehov av en redan gjord lösning. Den föreslagna 
ändringen syftar därmed till att vara bättre anpassad till de förmågor en tekniker eller 
blivande ingenjör behöver kunna visa. 

Gymnasieskolans programstrukturer 

I den här konsekvensutredningen behandlas endast de förslag till ändringar som kräver 
riksdagens eller regeringens beslut och som Skolverket avser att redovisa till regeringen 
senast den 23 september 2022. Konsekvensutredningen omfattar därför förslag till 
gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och deras omfattning samt 
vilka de nationella inriktningarna ska vara för respektive program. Skolverkets förslag till 
ändringar i dessa delar avseende respektive program redovisas nedan under 1.2 Examensmål 
och programstrukturer för gymnasieskolan. 

Riksdagen beslutar om vilka nationella program som ska finnas i gymnasieskolan, hur de 
ska benämnas och vilka gymnasiegemensamma ämnen respektive program ska innehålla 
samt i vilken omfattning.24 Regeringen beslutar om ämnesplaner för de 
gymnasiegemensamma ämnena.25 Vidare beslutar regeringen om de nationella 
inriktningarnas namn och de programgemensamma ämnena och deras omfattning i 
gymnasiepoäng för respektive program.26 Skolverket får enligt nuvarande bemyndiganden 
meddela ytterligare föreskrifter om vilka ämnen och kurser som ska ingå i respektive 
program och i de nationella inriktningarna och om vilka kurser som får erbjudas som 
programfördjupning för varje program.27 

 
24 16 kap. 5 § skollagen och bilaga 1 och 2 till skollagen. 
25 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för 
de gymnasiegemensamma ämnena. 
26 4 kap. 2 § gymnasieförordningen och bilaga 1 till gymnasieförordningen. 
27 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen. 
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Enligt regeringens förslag i prop. 2021/22:36 ska flera ämnen få ha en gemensam 
ämnesplan om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan finnas till exempel när det gäller 
dagens ämnen moderna språk och modersmål. Eftersom det inte ska vara möjligt att sätta 
flera betyg på samma nivå i ett ämne behöver till exempel franska som modernt språk och 
tyska som modernt språk utgöra olika ämnen. Det kan däremot enligt regeringen vara 
rimligt att dessa ämnen har en gemensam ämnesplan. För sådana ämnen ser Skolverket 
behov av att i programstrukturerna kunna ange det som föreslås bli namnet på den 
gemensamma ämnesplanen. I de förslag till programstrukturer som nu remitteras föreslås 
därför att namnet på den gemensamma ämnesplanen moderna språk anges. 

Förslag om ändrade programmål för gymnasiesärskolans nationella program 

För varje nationellt program i gymnasiesärskolan finns ett programmål som regeringen 
beslutar om.28 Programmålet är det som ska ligga till grund för planeringen av utbildningen 
och undervisningen och anger mål för programmet samt mål för gymnasiesärskolearbetets 
utformning och innehåll. I samband med arbetet att förbereda för ett införande av 
ämnesbetyg har Skolverket sett över programmålen och föreslår vissa ändringar av dessa, 
dels för att anpassa dem till programmens föreslagna utformning, dels för att komma till 
rätta med vissa skillnader mellan programmen som inte har bedömts vara motiverade och 
som inte är programspecifika. Skolverket föreslår även en uppdatering med relevanta 
begrepp för området utifrån teknik- och samhällsutveckling. 

Bildningsbegreppet, det tredelade uppdraget och vissa andra övergripande 
aspekter i styrdokumenten för gymnasiesärskolan 

Det är idag stora skillnader i hur programmålen för de nationella programmen i 
gymnasiesärskolan och examensmålen för de nationella programmen i gymnasieskolan är 
formulerade29. Nuvarande programmål har ett visst fokus på yrkesrollen och förberedelse 
för arbetslivet men Skolverket föreslår att programmålen får förstärkta och mer anpassade 
skrivningar i syfte att bättre möta målgruppens behov. Vidare föreslår Skolverket förstärkta 
skrivningar i syfte att främja bildningsprocesser, individens personliga utveckling och 
förberedelse för aktivt deltagande i samhällslivet. 

Det finns behov av att tydliggöra även vissa andra övergripande aspekter i programmålen (i 
likhet med föreslagna skrivningar för examensmålen). Bland annat gör samhälls-
förändringar det angeläget att tydligare skriva fram vikten av kritisk granskning och 
källkritik samt att behovet av digital kompetens syns tydligare i programmålen. Detta har 
gjorts genomgående för alla nationella program i gymnasiesärskolan. 

Kopplingen till ett framtida yrkesliv behöver stärkas för gymnasiesärskolan 

I reformen av gymnasiesärskolan 2013 betonades vikten av att i högre grad förbereda 
eleverna för ett framtida yrkesliv. Skolverket har dock kunnat konstatera att kopplingen till 
framtida yrkesliv ändå behöver stärkas och anpassas ytterligare till skolformen. I samband 
med reformen 2013 tog myndigheten fram programfördjupningspaket tänkta att förbereda 
för ett visst yrkesområde efter ett nationellt program i gymnasiesärskolan. För 
gymnasieskolan har Skolverket, i samverkan med branscherna, tagit fram exempel på olika 
yrkesutgångar30 för varje yrkesprogram. Inom gymnasiesärskolan finns inte på samma sätt 
exempel på yrkesutgångar. I nuläget kan det därför framstå som oklart för såväl elever som 
potentiella arbetsgivare vilka arbetsuppgifter på arbetsmarknaden som gymnasiesärskolans 
nationella program förbereder för. I Skolverkets förslag till reviderade programmål och 
programstrukturer för gymnasiesärskolan har fokus varit att främja ett fördjupat lärande 
genom de möjligheter som övergången till ämnesbetyg ger. Samtidigt ska så långt möjligt 

 
28 19 kap. 5 § skollagen. 
29 Avsnittets iakttagelser baseras på analys av gällande styrdokument. 
30 En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom 
programfördjupningen. 
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relevanta yrkesområden tydliggöras för att på så sätt öka möjligheterna till en etablering på 
arbetsmarknaden (se nedan under respektive program för en närmare beskrivning av de 
ändringar som Skolverket föreslår). 

Förslag till ändring av formuleringar om yrkeskultur i programmålen för 
gymnasiesärskolans nationella program 

Under 2019 ändrades examensmålen för de nationella programmen i gymnasieskolan när 
det gäller formuleringar avseende yrkeskultur.31 Ändringarna bestod i att begreppet ”förstår 
yrkeskulturen” ändrades till ”reflekterar över yrkeskulturen”. Skolverket föreslår nu att 
samma ändring görs i programmålen för gymnasiesärskolans nationella program. 

I den nuvarande lydelsen avseende yrkeskultur i programmålen för gymnasiesärskolans 
nationella program anges följande: ”Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att 
eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir 
en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats”. Skolverket föreslår alltså att den meningen 
ändras och i stället får följande lydelse: ”Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att 
eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen 
och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats”. 

Förslaget utgår från att den befintliga formuleringen kan riskera att tolkas så att även 
dysfunktionella kulturer ska förstås av eleven. Eftersom den föreslagna ändringen redan är 
genomförd när det gäller examensmålen för gymnasieskolans nationella program bör den 
också göras i programmålen för gymnasiesärskolans nationella program. 

Föreslagna ändringar som rör de enskilda programmen redovisas nedan under 
1.3 Programmål och programstrukturer för de nationella programmen i gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskolans programstrukturer 

I den här konsekvensutredningen behandlas endast de förslag till ändringar som kräver 
riksdagens eller regeringens beslut och som Skolverket avser att redovisa till regeringen 
senast den 23 september 2022. Konsekvensutredningen omfattar därför förslag till 
programgemensamma ämnen och deras omfattning i gymnasiesärskolepoäng för de 
nationella programmen i gymnasiesärskolan. Skolverket lämnar också förslag på en ändrad 
benämning av några av de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Skolverkets förslag 
till ändringar i dessa delar avseende respektive program redovisas nedan under 
1.3 Programmål och programstrukturer för gymnasiesärskolan. 

Liksom när det gäller gymnasieskolan så beslutar riksdagen om vilka nationella program 
som ska finnas i gymnasiesärskolan och hur de ska benämnas.32 Skolverket får enligt 
nuvarande bemyndiganden meddela ytterligare föreskrifter om vilka ämnen och kurser som 
ska ingå i respektive program och om vilka kurser som får erbjudas som 
programfördjupning för varje program.33 

Enligt regeringens förslag ska flera ämnen få ha en gemensam ämnesplan om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl kan finnas till exempel vad gäller dagens ämnen moderna språk 
och modersmål. Eftersom det inte ska vara möjligt att sätta flera betyg på samma nivå i ett 
ämne behöver till exempel franska som modernt språk och tyska som modernt språk 
utgöra olika ämnen. Det kan däremot vara rimligt att dessa ämnen har en gemensam 
ämnesplan. Skolverket ser för sådana ämnen behov av att i programstrukturerna kunna 
ange det som föreslås bli namnet på den gemensamma ämnesplanen. I de förslag till 

 
31 Se förordningen (SKOLFS 2019:42) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för 
gymnasieskolans nationella program. Bilagan i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på utbildning som 
påbörjas efter den 30 juni 2021. 
32 19 kap. 3 § skollagen och bilaga 1 och 2 till skollagen. 
33 4 kap. 1a § gymnasieförordningen. 
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programstrukturer för gymnasiesärskolan som nu remitteras föreslås därför att namnet på 
den gemensamma ämnesplanen moderna språk anges. 

Särskilda förutsättningar för kommunal vuxenutbildning 

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande, ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildningen 
ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och den ska utgöra en bas för den 
nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utgångspunkten för 
utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar.34 Utbildningen 
bedrivs idag i form av kurser och på gymnasial nivå och i form av ett komvuxarbete.35 I 
prop. 2021/22:36 föreslås att det införs ett ämnesutformat system med ämnesbetyg även i 
kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och som särskild utbildning på 
gymnasial nivå. 

De fyra perspektiven (det etiska perspektivet, miljöperspektivet, det internationella 
perspektivet och det historiska perspektivet) i läroplanerna för gymnasieskolan respektive 
gymnasiesärskolan återfinns även i läroplanen för vuxenutbildningen, men är formulerade 
på ett sätt som utgår från vuxna elevers lärande. Utöver dessa fyra perspektiv, som är 
desamma för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, lyfter läroplanen för 
vuxenutbildningen fram ytterligare två perspektiv: ett femte perspektiv om att 
”utbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 
att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem”, samt ett sjätte perspektiv 
om att ”vuxenutbildningen ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens och 
utbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling”. Sammantaget bedömer Skolverket att de förslag som 
gäller bildningsperspektivet och andra övergripande aspekter ligger väl i linje med 
vuxenutbildningens uppdrag. 

Av läroplanen framgår också att vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och att 
eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med 
utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens 
behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Det är viktigt 
att elever kan gå in på den nivå där de befinner sig kunskapsmässigt, utan att behöva ”läsa 
upp” tidigare nivåer. Utöver detta är det viktigt att elever som har studerat i äldre system 
ska kunna tillgodoräkna betyg på kurser från äldre system. Detta är viktigt för 
kompletterande och fortsatta studier men kan också vara viktigt för att kunna få en 
gymnasieexamen eller ett examensbevis. Regeringen anger i propositionen att blandbetyg 
ska vara möjligt i en gymnasieexamen.36 För att detta ska vara möjligt behöver regeringen 
besluta om nödvändiga förordningsändringar. Sådana ändringar innebär att även 
Skolverkets föreskrifter kan komma att behöva ändras, bland annat den så kallade 
motsvarandelistan37, som visar vilken eller vilka äldre kurser som kan ersätta betyg i ämnen 
och nivåer. Propositionen aviserar ett bemyndigande för Skolverket att föreskriva om detta 
och att myndigheten bör ta fram ett underlag som baseras på var innehållet i respektive 
kurs ska återfinnas i de nya ämnesplanerna som ska tillämpas från 1 juli 2025, samt vilka 
kurser som kan ersätta ämnesnivåer. 

Intentionen med reformen om att skapa långa sammanhållna ämnen ger ingen generell 
fördel för komvux, då utgångspunkter är att en elev inte ska läsa mer än nödvändigt utan 
just det som individen behöver. Eventuellt skulle en konsekvens av ämnesbetygsmodellen 

 
34 20 kap. 2 § skollagen. 
35 20 kap. 5 § skollagen. 
36 Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) s. 103 ff. 
37 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser  
enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen. 
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kunna bli att yrkespaketens omfattning ökar. Det är något som Skolverket noga behöver 
följa. Indelningen i nivåer är dock avsedd att stödja den nödvändiga flexibiliteten, inte 
minst för att underlätta för elever inom komvux att få en utbildning utifrån individens 
behov. Majoriteten av eleverna inom komvux läser i dag inte med inriktning mot en 
examen utan oftast enstaka kurser eller kurser som ingår i ett yrkespaket. Det har därför 
varit viktigt i arbetet med ämnesutformningen att ta hänsyn till en fortsatt möjlighet att läsa 
enstaka nivåer inom ett ämne inom komvux. I Skolverkets förslag om de 
gymnasiegemensamma ämnena föreslås de nya nivåerna vara av samma omfattning som nu 
gällande kurser för att inte minska sådana möjligheter. Vidare är det idag möjligt för en 
rektor att fatta beslut om att dela upp nationella kurser i delkurser. Det är av stor vikt att 
detta tas i beaktande när förordningen om vuxenutbildningen anpassas till ett system med 
ämnesbetyg. 

En lärare som undervisar på en viss nivå behöver i ett system med ämnesbetyg ha god 
kännedom om vilket centralt innehåll som ingår i de underliggande nivåerna. Som nämnts 
tidigare inkluderar dock inte läraren i sin bedömning vilka betyg som satts på underliggande 
nivåer eller vilka bedömningar som har gjorts där. Om en elev byter utbildningsanordnare 
eller om en ny lärare tar över undervisningen under pågående nivå behöver dock, liksom 
idag, en överlämning göras. 

De förslag om gymnasiearbetet som nu remitteras gäller inte för komvux. De nyligen 
införda målen för komvuxarbetet har inte setts över i detta arbete och ingår därför inte i 
remissen. Om Skolverkets förslag till ändringar i målen för gymnasiearbetet realiseras avser 
myndigheten dock att se över målen för komvuxarbetet. Vidare ser Skolverket att även 
följdändringar kommer att behöva införas i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
till följd av förslag som redovisas i denna konsekvensutredning, till exempel när det gäller 
bestämmelserna om examen. 

1.1 Förslag till förändringar i ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma 
ämnena 

Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen38 engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, 
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På 
naturvetenskapsprogrammet ersätts ämnet naturkunskap med karaktärsämnena biologi, fysik 
och kemi och på teknikprogrammet ersätts ämnet naturkunskap med karaktärsämnena fysik 
och kemi.39 De gymnasiegemensamma ämnena ingår i varierande omfattning i 
yrkesprogrammen och i de högskoleförberedande programmen. I ämnena historia, 
samhällskunskap, naturkunskap och matematik finns idag också olika kurser för olika program, 
dvs. det finns olika parallella spår i dessa ämnen. 

I arbetet med att förbereda för införande av ämnesbetyg har Skolverket tagit fram förslag 
som innebär att de gymnasiegemensamma ämnena anpassas till ett ämnesutformat system, 
med gemensamma mål för hela ämnet, en tydlig progression och en uppsättning 
betygskriterier som ska gälla för samtliga nivåer i ämnet, enligt den modell för ämnesbetyg 
som beskrivits under avsnitt 1. Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå. Det 
medför att innehållet i och uppbyggnaden av ämnena föreslås förändras i olika stor 
utsträckning för att möjliggöra ämnesbetyg. I de fall det har bedömts finnas andra tydliga 
behov av uppdatering av ämnenas innehåll föreslår Skolverket sådana ändringar. När det 
gäller de kurser som ingår i ämnena idag men vars innehåll inte lämpar sig för ett 
gemensamt ämnesbetyg, föreslår Skolverket att de i stället ska utgöra egna ämnen. Ett 
exempel som nämnts ovan är den nuvarande ämnesplanen i ämnet svenska som idag 
innehåller sex kurser. De tre första kurserna svenska 1, 100 poäng, svenska 2, 100 poäng, och 

 
38 De gymnasiegemensamma ämnena är gemensamma för alla nationella program i gymnasieskolan och 
innehållet i dessa ämnen framgår av förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de 
gymnasiegemensamma ämnena. 
39 Bilaga 1 till skollagen. 
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svenska 3, 100 poäng, kan i ett ämnesutformat system bilda ett ämne med tre nivåer, medan 
de sidoordnade kurserna litteratur, 100 poäng, retorik, 100 poäng, och skrivande, 100 poäng, 
behöver ha egna mål och egna betygskriterier. Dessa nya ämnen blir inte 
gymnasiegemensamma ämnen. Skolverket avser att utarbeta och remittera förslag till dessa 
ämnen i ett senare skede, tillsammans med övriga ämnen och ämnesplaner som Skolverket 
beslutar om. 

Det föreslås även vissa skillnader mellan ämnena utifrån deras olika karaktär när det gäller 
användningen av områdesrubriker och detaljeringsgraden i det centrala innehållet. För de 
ämnen där det har konstaterats att det finns alltför mycket stoff idag har Skolverket, liksom 
i revideringen av grundskolans kursplaner, stävat efter att minska stoffträngseln. Förslaget 
innebär att beskrivningen av visst innehåll blir mer övergripande och ger mer utrymme för 
läraren att välja stoff. På så sätt minskar styrningen av undervisningen, vilket skulle kunna 
påverka likvärdigheten. Skolverkets samlade bedömning är dock att utformningen innebär 
en lämplig avvägning mellan detaljstyrning och friutrymme. 

I något fall föreslår Skolverket att de gymnasiegemensamma ämnena ska ingå med en 
annan omfattning än idag på vissa program. Det gäller Skolverkets förslag att införa 
naturkunskap som gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet samt förslaget att ta 
bort historia 2b – kultur från estetiska programmet. Skolverkets förslag beskrivs nedan under 
respektive program där det är aktuellt. 

För ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan förändringar i 
ämnenas innehåll innebära vissa behov av förändringar för de nationella provens 
utformning och innehåll. 

Engelska 

Ämnesplanen för ämnet engelska ändrades 2020. Den ändrade lydelsen började tillämpas 
höstterminen 2021 inom gymnasieskolan och efter utgången av december 2021 inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.40 Ändringarna innebar att det centrala 
innehållet fick en tydligare progression och att kunskapskraven minskade i omfattning och 
detaljnivå. 

Den gällande ämnesplanens kunskapskrav är konstruerade på ett sätt som delvis skiljer sig 
från andra ämnen. I centrum för bedömning av elevens förmåga att uttrycka sig står 
kvaliteten på produkten av elevens arbete, dvs. elevens talade språk och skrivna texter. 
Kvaliteten beskrivs med ett antal detaljerade värdeord i följd där vart och ett av dem 
motsvarar en aspekt av elevens språkfärdighet. Ett visst värdeord kan förekomma på olika 
betygssteg i olika kurser. Till exempel ingår värdeordet varierat i de nuvarande 
kunskapskraven för betyget A i kursen engelska 5, för betyget C i kursen engelska 6, och 
för betyget E i kursen engelska 7. Detta innebär att nuvarande värdeord beskriver olika 
färdighetsspann i de olika kurserna. 

I arbetet med att förbereda för ämnesbetyg i ämnet engelska har Skolverket bedömt att det 
framför allt finns ett behov av att flytta den progression mellan kurserna i ämnet som 
uttrycks i kunskapskraven (fortsättningsvis betygskriterierna) till centralt innehåll samt ett 
behov av att tydliggöra vilken svårighetsgrad de olika nivåerna i ämnet avser. 

Den nuvarande ämnesplanen i ämnet engelska består av tre kurser. Skolverket föreslår att 
ämnet i en ämnesutformad gymnasieskola ska ha tre nivåer: engelska nivå 1, 100 poäng, 
engelska nivå 2, 100 poäng, och engelska nivå 3, 100 poäng. 

 
40 Se förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för 
de gymnasiegemensamma ämnena, se även förordning (SKOLFS 2020:194) om ändring i förordningen 
(SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de 
gymnasiegemensamma ämnena. 
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Numreringen av dagens kurser: engelska 5, engelska 6, och engelska 7, placerar in ämnet i 
det system med sju steg som används i Sverige för främmande språk inom grundskolan och 
motsvarande skolformer samt inom de gymnasiala skolformerna. De sju stegen står 
nivåmässigt i relation till de sex nivåer av språkfärdighet som beskrivs i den gemensamma 
europeiska referensramen för språk (GERS).41 Mot den bakgrunden föreslår Skolverket att 
det anges vilken färdighetsnivå i GERS som varje nivå i ämnesplanen utgår från. Detta är 
ett sätt att tydliggöra vilken svårighetsgrad som det centrala innehållet avser. 

I ämnets syfte har den löpande syftestexten bearbetats för att göra den mer koncis och för 
att den i högre grad ska spegla ordningen i målen. I samband med detta har anvisningen 
om att undervisningen i allt väsentligt ska bedrivas på engelska fått en mer central plats i 
inledningen av syftet. 

I nivåernas centrala innehåll föreslås förändringar som syftar till att tydliggöra 
progressionen i fråga om stilnivå på det språk som eleverna möter och själva använder. I 
förslaget anges att det i engelska nivå 2 och 3 inte bara är texter utan även det talade språk 
som eleverna möter som ska hålla en viss formell nivå och komplexitet. I nuvarande 
ämnesplan framgår detta endast i kunskapskraven. I engelska nivå 2 föreslår Skolverket att 
det ska ingå ”texter och talat språk av relativt komplex och formell karaktär” och i engelska 
nivå 3 ”texter och talat språk av komplex och formell karaktär”. Förslaget syftar till att 
jämna ut stegringen i svårighetsgrad mellan nivåerna då komplexa och formella texter och 
talat språk idag ingår i både kursen engelska 6 och kursen engelska 7. Skolverkets förslag 
innebär även att formuleringar i nuvarande kunskapskrav om stilnivå i elevernas egen 
interaktion har flyttats till centralt innehåll och då även kopplats till elevernas produktion. I 
förslaget ingår att kunskapskravens nuvarande formulering ”även komplexa och formella” i 
kursen engelska 6 ersätts av ”i informella och något formella sammanhang” i engelska nivå 
2. Syftet är även här att jämna ut stegringen i svårighetsgrad mellan engelska nivå 1 och 
engelska nivå 2. Med tanke på detta syfte har Skolverket valt att stryka ”komplex” i nivå 2. 
Förändringen har stöd i myndighetens tolkning av GERS och ligger, enligt Skolverkets 
bedömning, i linje med den tolkning som lärare ofta redan gör. 

I det centrala innehållet i ämnets tre nivåer föreslås även en formulering som beskriver den 
aktuella nivåns svårighetsgrad i fråga om produktion och interaktion. I engelska nivå 1 lyder 
formuleringen: ”Hur man uttrycker sig sammanhängande och med variation, tydlighet, 
struktur, flyt och grundläggande anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Uttal, 
vokabulär och stavning samt grammatiska strukturer, meningsbyggnad och textbindning, i 
elevernas egen produktion och interaktion.” Formuleringen speglar motsvarande del av 
dagens kunskapskrav i mycket hög grad men inte fullt ut. Skolverket bedömer att det inte 
är möjligt att i ett centralt innehåll ge uttryck för alla de värdeord som i nuvarande 
kunskapskrav beskriver muntlig och skriftlig färdighet för betygen E till A i en kurs. 
Formuleringen anger likväl det innehåll som alla elever behöver möta för att ha möjlighet 
att uppnå alla betygssteg inom den aktuella nivån. Avsikten är att formuleringen ”Hur man 
uttrycker sig … ”, tillsammans med andra relevanta delar av det centrala innehållet, ska 
tolkas mot värdeorden viss språklig säkerhet, språklig säkerhet och god språklig 
säkerhet i betygskriterierna. 

Eftersom betyg i hela ämnet endast ska sättas utifrån innehållet i den sista nivån som eleven 
har läst har Skolverket särskilt övervägt sådant innehåll som idag inte fördjupas i 
överliggande kurs. Ett exempel är ”författarskap i relation till litterär epok” i kursen 
engelska 6. För att undvika en undervisning eller bedömning i engelska nivå 3 som 
förutsätter att eleverna mött författarskap i relation till litterär epok tidigare föreslår 
Skolverket att formuleringen inte ska ingå i engelska nivå 2. Ändringen ökar 
förutsättningarna för att betyg efter den sista nivån i ämnet engelska speglar kunskaper i 
hela ämnet, även i de fall när en elev inte har läst engelska nivå 2. Skolverket bedömer även 

 
41 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
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att möjligheten att sätta in litteraturen i ett sammanhang ryms inom punkten ”teman, 
innehåll och form i olika typer av fiktion, däribland film och skönlitteratur” i det centrala 
innehållet. 

I betygskriterierna föreslår Skolverket att de övergripande värdeorden viss språklig 
säkerhet, språklig säkerhet och god språklig säkerhet används för att bedöma elevens 
förmåga att uttrycka sig på engelska. Tillsammans med centralt innehåll innebär 
bestämningen viss att kravnivån kan bibehållas för de delar av kunskapskraven i den 
nuvarande ämnesplanen som innehåller bestämningen relativt. På så sätt bibehålls i 
huvudsak samma kravnivå för betyget E i engelska nivå 1 och engelska nivå 2, som i 
kurserna engelska 5 och engelska 6. Förslaget innebär dock att de krav för betyget E som 
uttrycker en mer absolut nivå, till exempel tydligt eller strukturerat, inte bibehålls. Detta 
innebär att det till skillnad från kurserna engelska 6 och engelska 7 inte krävs enligt 
förslaget att eleven kan uttrycka sig tydligt för betyget E i engelska nivå 2 och engelska nivå 
3. Förslaget kan vidare uppfattas som en viss höjning av kravet på att uttrycka sig varierat 
och relativt strukturerat för betyget C i kursen engelska 5 och av kravet på anpassning till 
syfte, mottagare och sammanhang för betyget C i kursen engelska 6. Avsikten är däremot 
inte att det ska råda ett ett-till-ett-förhållande mellan enskilda ord i det centrala innehållet 
och värdeorden utan att värdeorden ska vara användbara för att göra en sammantagen 
bedömning vid betygssättning. 

Även i betygskriteriernas första stycke, som gäller hör- och läsförståelse, föreslås vissa 
förskjutningar i kravnivån i jämförelse med dagens kurser. Exempelvis har de kurspecifika 
värdeorden väsentliga detaljer i kursen engelska 7 ersatts i engelska nivå 3 av tydliga 
detaljer, som idag används för betyget E i kursen engelska 5 och kursen engelska 6. Detta 
medför en viss sänkning av kravet i läsförståelse i engelska nivå 3. Det innebär dock att 
progressionen mellan betygsstegen i engelska nivå 3 blir tydligare än i kursen engelska 7 då 
det i den nuvarande ämnesplanen inte finns någon progression mellan betygen E och C i 
den delen.  

Dessa typer av glidningar i kravnivån kan innebära att betyg i engelska, enligt Skolverkets 
förslag, kommer att stå för delvis andra kunskaper än enligt den nuvarande ämnesplanen 
för ämnet engelska vilket också i någon mån kan påverka det nationella provets 
jämförbarhet över tid. Syftet med förändringen är att skapa en uppsättning betygskriterier 
som fungerar för hela ämnet och som kan stödja lärare i att göra en sammantagen 
bedömning vid betygssättning. Syftet är också att i hög grad bibehålla den grad av 
språkfärdighet som idag krävs för betyget E. 

Det kan också nämnas att Skolverket föreslår att försäljnings- och serviceprogrammet och 
el- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik får engelska, nivå 
2 som sista obligatoriska nivå i ämnet. Se nedan under el- och energiprogrammet och 
försäljnings- och serviceprogrammet. 

Alternativa lösningar 
Skolverket har övervägt att konstruera den sista nivån i ämnet engelska som ett eget ämne. 
En sådan lösning skulle innebära att de meritpoäng som nivån kan ge höjer elevens 
meritvärde i lika hög grad som idag. Det skulle däremot motverka regeringens intentioner 
om mer sammanhållna ämnen. För att en sådan lösning skulle vara aktuell skulle också den 
sista nivåns karaktär enligt myndighetens bedömning behöva skilja sig så pass mycket från 
de tidigare nivåerna i ämnet att det motiverade en delning av ämnet. Skolverket bedömer 
inte att så är fallet och detta har därför inte setts som ett lämpligt alternativ. 

Historia 

Den nuvarande ämnesplanen för ämnet historia består av sex kurser. Ämnesplanen för 
ämnet historia i ett ämnesutformat system föreslås få följande nivåer: historia nivå 1a1, 50 
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poäng, historia nivå 1a2, 50 poäng, historia nivå 1b, 100 poäng, historia nivå 2a, 100 poäng, 
historia nivå 2b – kultur, 100 poäng och historia nivå 3 100 poäng. 

I syftestexten föreslås endast mindre ändringar för att syftet bättre ska överensstämma med 
målen och det centrala innehållet. Den enda större förändringen är att två meningar 
föreslås strykas: ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda digitala verktyg 
för att söka information från olika medier.” och ”Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, 
såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg.” Dessa skrivningar bedöms 
ha en allmändidaktisk inriktning och inte vara specifikt relevanta för historieämnet. 
De fem målen i dagens ämnesplan har genom sammanslagningar och strykningar 
reducerats till tre mål i den föreslagna ämnesplanen. Ett viktigt skäl till detta är att målen 
ska gälla för hela ämnet och ligga till grund för mer övergripande och mindre detaljerade 
betygskriterier. Målet ”Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att 
formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 
perspektiv” föreslås strykas. I gengäld skrivs historiska begrepp in i målet ”Kunskaper om 
förändringsprocesser, händelser och aktörer under olika tidsperioder utifrån historiska 
begrepp och utifrån olika tolkningar och perspektiv”. Skälet är att de historiska begreppen 
ska fungera som analysverktyg för förståelse av det historiska innehållet och inte som ett 
innehåll att undervisa om separat. Nuvarande mål 2 lyder ”Förmåga att använda en 
historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”. Detta 
mål föreslås strykas eftersom det beskriver ett övergripande syfte som är problematiskt att 
skapa betygskriterier för. Det är viktigt att kopplingen mellan det förflutna, nutiden och 
framtiden behandlas i undervisningen, men koppling till framtiden bör i sig inte ligga till 
grund för betygssättningen i och med att det är svårt att sia om framtiden. Därför föreslås 
även en strykning av nuvarande lydelse av kunskapskravet ”Dessutom kan eleven dra några 
enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 
betydelse för framtiden.” I stället föreslås följande skrivning ”Eleven visar godtagbara 
kunskaper om förändringsprocesser, händelser och aktörer under olika tidsperioder utifrån 
olika tolkningar. Eleven för enkla resonemang om det historiska innehållet utifrån 
historiska begrepp och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden 
i nutiden.” 

Genomgående används begreppet historiebruk som komplement till eller ersättning för 
”hur historia används”. Begreppet historiebruk är idag så etablerat och välkänt bland 
historielärare att det inte finns något skäl att utelämna det. Detta skapar också kontinuitet i 
begreppsanvändningen i relation till grundskolans nyligen reviderade kursplan. 

Skolverket föreslår, i syfte att minska stoffträngseln i det centrala innehållet i ämnet 
historia, vissa avgränsningar i det historiska innehållet. Det innebär att förhistorisk tid har 
tagits bort som obligatoriskt centralt innehåll och fokus vad gäller epoker ligger på 
forntiden och framåt. Begreppet ”tidigmodern tid” omfattar ungefärligen 1500-talet till 
1800-talet och ersätter begreppen renässansen och upplysningen. Tidigmodern tid är ett 
vedertaget begrepp som används inom ämnesdisciplinen. Renässansen och upplysningen är 
mer kultur- och idéhistoriska epokbegrepp, medan tidigmodern tid används mer för den 
allmänhistoriska epokindelningen. Kultur- och idéhistoria betonas i historia, nivå 2, där 
upplysningstiden anges specifikt. Begreppet tidigmodern tid sluter också det glapp som 
traditionellt finns i undervisningssammanhang mellan renässansen och upplysningen. 

Begreppet ”folkmord” ingår som exempel i nuvarande ämnesplan i det centrala innehållet 
om industrialisering och demokratisering. Skolverket föreslår att begreppet flyttas till 
centralt innehåll om avkoloniseringsprocesser som ett av exemplen där det är naturligt att 
skapa utrymme för att ta upp även icke-europeiska folkmord. Följande skrivning skapar 
utrymme för att behandla europeiska folkmord: ”Industrialisering samt framgångar och 
motgångar för demokratiseringen i Sverige och andra delar världen från upplysningstiden 
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till cirka 1950. Konsekvenser avseende exempelvis ekonomi, miljö, mänskliga rättigheter 
och genus.” 

De nationella minoriteterna, däribland urfolket samerna, och deras historia lyfts fram i 
förslaget som ett viktigt område. Detta är ett nytt innehåll i ämnesplanen som bär 
progression från ämnet samhällskunskap i grundskolan. I läroplanernas inledande delar 
framgår att varje elev ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia. 

Dessutom föreslås ett fokus på avkolonisering i de första nivåerna i ämnet historia utifrån 
att det innebär en progression i lärandet från grundskolan där kolonialismen är en stor del. 
Genom att fokusera på avkolonisering vidgas det geografiska området inom ämnet och en 
historisk förändringsprocess som är central för att förstå vår samtid ges utrymme i 
undervisningen. 

På samtliga nivåer föreslås följande centrala innehåll ta plats: ”Exempel på samband mellan 
skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden”. Det svarar mot ämnets övergripande 
syfte att utveckla elevernas historiemedvetande och nutidsförståelse. Progressionen mellan 
nivåerna ligger i kopplingen till det historiska innehåll som ska behandlas på respektive 
nivå. Det ersätter också en formulering i nuvarande kunskapskrav: ”Eleven 
ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna 
och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad 
skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.” 
Det är viktigt att kopplingen mellan det förflutna, nutiden och framtiden behandlas i 
undervisningen, men som nämnts tidigare bör inte sådana kopplingar i sig ligga till grund 
för betygssättningen, eftersom kopplingar mot framför alla framtiden är svåra att sia om. 
Som en konsekvens av resonemanget utgår även följande målpunkt: ”Förmåga att använda 
en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.” 

Vidare föreslås att historiska begrepp ska läggas som en egen innehållspunkt på samtliga 
nivåer. Tanken är att ämnets analytiska begrepp som orsak och konsekvens, aktör och 
struktur samt kontinuitet och förändring genomgående ska relateras till det historiska 
innehållet. På så vis skapas möjlighet för eleverna att förstå det förflutna och olika 
historiska förändringsprocesser. På de högre nivåerna tillkommer även 
historiematerialistiska och idealistiska förklaringsmodeller. Sammantaget ger detta 
progression från grundskolan och mellan nivåerna. 

Skolverkets föreslag innebär dessutom att det centrala innehållet har formulerats så att det 
finns en tydlig progressionslinje mellan nivåerna för var och en av punkterna i det centrala 
innehållet. Detta yttrar sig genom att en del av det historiska innehållet på de första 
nivåerna är formulerat som längre tematiska utvecklingslinjer, där dessa linjer behandlas ur 
flera perspektiv. Skolverket har därför också breddat det historiska innehållet för att 
möjliggöra en progression av tre nivåer utifrån uppdraget med ämnesbetyg. Tidigare har det 
inte funnits så mycket specificerat historiskt innehåll på de högre nivåerna, där det i stort 
sett har varit fokus på självständigt elevarbete med valbart innehåll. En sådan konstruktion 
fungerar dock inte i modellen för ämnesbetyg. 

Idrott och hälsa 

Den nuvarande ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa består av fyra kurser med olika 
innehåll. Ett fungerande ämne i ett ämnesutformat system med gemensamma mål och 
betygskriterier och tydlig progression i det centrala innehållet förutsätter enligt Skolverket 
att ämnet idrott och hälsa fortsättningsvis består av idrott och hälsa nivå 1, 100 poäng och 
idrott och hälsa nivå 2, 100 poäng. Utöver detta ser myndigheten att det behövs ytterligare ett 
nytt ämne, tävlingsidrott, med två nivåer om vardera 100 poäng. Detta nya ämne ersätter de 
nuvarande två kurserna idrott och hälsa – specialisering 1, 100 poäng och idrott och hälsa – 
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specialisering 2, 100 poäng. Det sistnämnda ämnet avser Skolverket att remittera vid ett 
senare tillfälle. 

Ämnet idrott och hälsa som ett gymnasiegemensamt ämne föreslås omfatta två nivåer där 
samtliga elever på nationella program kommer att läsa minst en nivå. 

Skolverket föreslår ändringar som innebär att hälsobegreppet får ett eget mål i 
ämnesplanen. Skolverket gör bedömningen att ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa 
genom detta utvecklas till att i högre utsträckning omfatta hälsa i en vidare mening (fysiskt, 
psykiskt och socialt), relationen hälsa och miljö samt strukturella förhållande som påverkar 
hälsa. Med anledning av detta föreslås att det centrala innehållet i idrott och hälsa nivå 1 
förstärks med skrivningar rörande hälsobegreppet inklusive frisk- och riskfaktorer. 

Vidare föreslås att begreppet ”ändamålsenliga rörelser” införs i det centrala innehållet, i 
stället för det nuvarande begreppet ”goda rörelsekvaliteter”. Redan inför Gy11 diskuterades 
hur progression avseende utförandet skulle skrivas fram från grundskolan till 
gymnasieskolan. I grundskolan används begrepp som ”sammansatta rörelser” fram till 
”komplexa rörelser”. Nästa steg skulle då bli ”idrottsspecifika rörelser” vilket man valde att 
undvika eftersom ämnet idrott och hälsa i sitt syfte strävar mot annat än prestationsidrott. 
Begreppet ”goda rörelsekvaliteter” som nu används har uppfattats som svårdefinierat och 
ersätts därför av ”ändamålsenliga rörelser”. 

Skolverket föreslår dessutom att målet ”förmåga att etiskt ta ställning i frågor om 
könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande” tas 
bort som mål för ämnet. Utifrån den genomförda behovsanalysen och olika samråd har det 
framkommit att det inte är lämpligt att lärare ska bedöma elevers förmåga till etiska 
ställningstaganden i ämnet. Kunskapsområdet är dock viktigt och återfinns därför 
fortfarande i förslaget till centralt innehåll. 

Den nuvarande kursen idrott och hälsa 2 har idag ett innehåll som fokuserar på 
upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, 
orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Kunskaper och 
genomförande kring friluftsliv kan dock vara problematiskt, då olika socioekonomiska och 
geografiska förutsättningar ger olika möjligheter. För att möjliggöra progression mellan 
ämnets nivåer föreslår Skolverket att upplevelsebaserade rörelseaktiviteter tonas ner genom 
målet ”kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 
naturupplevelser” tas bort. I den föreslagna ämnesplanen ligger nu i stället fokus på 
förståelse och ansvar för elevens egen hälsa och utförande av rörelseaktiviteter. 

Idrott och hälsa 1 – specialisering och idrott och hälsa 2 – specialisering används idag av lokala 
idrottsgymnasier och med ett nytt ämne tävlingsidrott skulle fortfarande denna möjlighet 
finnas kvar för de skolor som vill erbjuda lokala alternativ där elever kan fördjupa sig i en 
vald idrott. Skolverket avser som nämnts att remittera det nya ämnet vid en senare 
tidpunkt. Det nuvarande ämnet specialidrott kommer att finnas kvar men berörs inte vidare i 
denna remiss. 

Matematik 

Ämnesplanen för ämnet matematik ändrades 2020 och den ändrade lydelsen började 
tillämpas höstterminen 2021 inom gymnasieskolan och, inom kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå på kurser som påbörjades efter utgången av december 2021.42 Då 
matematikämnet redan idag är väl anpassat för ett ämnesutformat system innebär 
Skolverkets föreslagna ändringar endast mindre innehållsmässiga justeringar. Nuvarande 
kurser i ämnet har redan idag innehåll som i stor utsträckning bygger på varandra, och 

 
42 Se förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för 
de gymnasiegemensamma ämnena, se även förordning (SKOLFS 2020:194) om ändring i förordningen 
(SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de 
gymnasiegemensamma ämnena. 
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nuvarande kunskapskrav är mycket lika varandra genom hela ämnet. Det är alltså utifrån 
modellen för ämnesbetyg förhållandevis enkelt att integrera alla dessa kurser i ett och 
samma ämne vid ämnesutformningen. 

Skolverket föreslår att den nuvarande ämnesplanen i matematik blir ett ämne med fyra 
nivåer om 100 poäng vardera som motsvarar nuvarande kurserna matematik 1–4. Kurserna 
matematik 5, 100 poäng och matematik specialisering, 100 poäng föreslås bli nya ämnen som 
remitteras senare. 

Ämnet matematik föreslås därmed delas upp i ett stort ämne som motsvarar innehåll i 
nuvarande kurs 1a till 4 enligt bilden. Att innehåll motsvarande nuvarande kurser 
matematik 1a–4 samlas i ett och samma ämne, istället för att delas upp i mindre ämnen, 
motiveras alltså med de övergripande målsättningarna med ämnesreformen med längre och 
mer sammanhållna ämnen som är möjliga att läsa över längre tid innan elevens slutliga 
betyg i ämnet sätts. 
I ett ämnesutformat system ska betygskriterier gälla för ämnet som helhet. I förslaget följer 
betygskriterierna formuleringen från dagens matematik 3 och senare, men det centrala 
innehållet som specifikt nämner modellering tas bort från nivå 1 och 2.43 Avsikten med 
detta är att ge ungefär samma balans i hur modeller behandlas i undervisning och 
betygsättning. Vid betygsättning ska lärare bland annat se till hur elever utvärderar 
matematiska modellers egenskaper och begränsningar även i matematik, nivå 1 och 
matematik, nivå 2 men detta avses gälla sådan modellering som i övrigt behandlas i nivån 
(exempelvis inom statistik eller olika funktionstyper). I matematik, nivå 3 och matematik, nivå 
4 förekommer utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar som 
ett eget centralt innehåll, vilket inte återspeglas i underliggande nivåer. Värdeorden 
grundläggande respektive ett omfattande antal föreslås att tas bort ur betygskriterierna. 
Dessa infördes i ämnesplanen 2021 för att markera att elever ska hantera en bredd av 
begrepp och procedurer. I stället föreslås dessa krav markeras med att eleven begrepp och 
procedurer med godtagbar/god/mycket god säkerhet och bredd. Anledningen till 
ändringen är att ordet grundläggande nu i större utsträckning används för att markera 
skillnader mellan nivåer i ämnen. 

I ämnets syfte föreslås endast mycket små ändringar, för att betona ämnets 
bildningsuppdrag. Även i centralt innehåll är de föreslagna ändringarna mycket begränsade. 
Utöver rena språkliga justeringar föreslås två ändringar. Den ena ändringen innebär att 
problemlösning ska ta upp frågeställningar som rör hållbart samhälle samt kritisk 
granskning av fakta och påståenden. Även detta motiveras av behovet att stärka 
bildningsperspektivet. Den andra ändringen gäller att matematikhistoria inte behöver gälla 
matematiska problem, utan kan väljas mer fritt. Ändringen motiveras med att det ska bli 
enklare att ta upp matematikhistoria som knyter an till annat som tas upp i nivån. 

Alternativa lösningar 
Skolverket har i arbetet övervägt att i stället för vad som anges ovan föreslå ändringar som 
innebär att matematikämnet delas i två ämnen: ämnet matematik som innefattar matematik, 
nivå 1a, 1b, 1c om 100 poäng vardera och matematik 2a, 2b, 2c, om 100 poäng vardera 
samt ämnet matematisk analys som innefattar matematisk analys, nivå 1b och 1c om 100 
poäng vardera och matematisk analys 2c, 100 poäng (motsvarande de nuvarande kurserna 
3b, 3c och 4). Ämnet matematisk analys skulle bygga på ämnet matematik, men det senare 
skulle vara tydligt inriktat mot att förbereda för matematikintensiva högskoleutbildningar. 

Skolverkets sammantagna bedömning är att reformens intention om att skapa långa och 
sammanhållna ämnen där det är möjligt att bygga ämnen med progression, väger tyngre än 
de fördelar som detta alternativa förslag skulle ha. Matematikämnet är dock ett ämne där 
den genomsnittliga betygspoängen markant sjunker ju fler poäng elever läser. Myndigheten 

 
43 I det alternativa förslaget, där det stora ämnet delas i 200+200 poäng, följer centralt innehåll och 
betygskriterier dagens formuleringar och är därmed något olika i det här avseendet. 
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har därför i arbetet även noga övervägt de nackdelar som ett sammanhållet matematikämne 
skulle kunna medföra. 

Betygsstatistiken visar att den genomsnittliga betygspoängen minskar kraftigt när elever 
läser ytterligare matematikkurser. I c-spåret minskar det med knappt ett betygssteg från 1c 
till 3c. I a- och b-spåret minskar det i genomsnitt mer än ett steg mellan varje kurs. Om 
nivåbetyg utvecklas på liknande sätt i en ämnesutformad utbildning kommer alltså många 
elever som läser nivå 3b att få ett ämnesbetyg som ligger två steg under det nivåbetyg de 
fick efter nivå 1b. Jämför man med andra gymnasiala ämnen med stora volymer44 och minst 
tre kurser som bygger på varandra är det endast engelska som uppvisar liknande 
minskningar. 

Att dela matematiken i två ämnen skulle kunna motiveras med att det är vissa skillnader i 
karaktär mellan de föreslagna nivåerna 1–2 och 3–4, samt att ämnesbetyg som omfattar 
högst 200 poäng ur vissa perspektiv bättre skulle avspegla elevernas kunskaper. En sådan 
uppdelning skulle också innebära att meritpoäng även fortsättningsvis gör att elever kan 
läsa ytterligare poäng utan risk för att meritvärdet sjunker. 

Naturkunskap 

Skolverket föreslår att ämnesplanen för ämnet naturkunskap ska ha nivåer som motsvarar 
dagens kurser, dvs. nivåer som omfattar naturkunskap nivå 1a1, 50 poäng, naturkunskap nivå 
1a2, 50 poäng, naturkunskap nivå 1b, 100 poäng och naturkunskap nivå 2, 100 poäng. 

Förslagen innebär att ämnet naturkunskap föreslås behålla sina två spår, där naturkunskap 
nivå 1a1, 50 poäng fortfarande läses på samtliga yrkesprogram. Nivån kan byggas på med 
naturkunskap nivå 1a2, 50 poäng för att motsvara naturkunskap nivå 1b, 100 poäng vilken 
har samma centrala innehåll som de två 50 poängsnivåerna. Naturkunskap nivå 1b, 100 
poäng läses på alla högskoleförberedande program utom naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet. Oavsett vilket av spåren eleven läser så kan kunskaperna byggas på med 
naturkunskap nivå 2, 100 poäng. 

Skolverkets föreslår utifrån det som framkommit i myndighetens referensarbete att ämnet 
naturkunskap ska få ett ökat fokus på naturvetenskapliga arbetsmetoder i stället för 
samhällsvetenskapliga aspekter. En förstärkning av de praktiska arbetssätten, både inomhus 
och utomhus, avser att ge en tydligare signal om att ämnet naturkunskap har sin grund i 
naturvetenskapen och att det handlar om en växelverkan mellan teori och praktik. 
Naturkunskapens typiskt tvärvetenskapliga perspektiv har behållits i detta förslag med 
fokus på hållbar utveckling och handlingsberedskap för ett aktivt deltagande i samhället 
samt förberedelse för vidare studier eller arbetsliv. 
Den föreslagna syftestexten utvecklar målpunkternas innehåll och inkluderar de olika 
perspektiv som ska genomsyra utbildningen, till exempel bildning. Målen har minskats i 
antal och gjorts mer övergripande för att möta behovet av gemensamma betygskriterier för 
ämnet i linje med modellen för ämnesbetyg. 

Målen i naturkunskap är i detta förslag anpassade efter den naturvetenskapliga didaktikens 
Vision I och II45. Vision I belyser själva naturvetenskapen med dess begrepp, teorier, lagar 
och processer, medan Vision II utgår från olika situationer i samhället där naturvetenskap 
har en viktig roll. 

Traditionellt har Vision I använts i naturvetenskaplig utbildning då dess huvudsakliga syfte 
är att introducera eleverna i naturvetenskap och att fostra dem till framtida naturvetare. 
Genom att stärka Vision II, som främst relaterar till situationer som eleverna kan stöta på 

 
44 I det här fallet drogs gränsen vid 1 000 satta betyg (i tredje kursen) per avgångskull. 
45 Roberts, D. A. (2007a) Scientific literacy/science literacy. In S. K. Abell and N. G. Lederman (eds), 
Handbook of Research on Science Education (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum), 729–780. 
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som samhällsmedborgare, så kan vardagsnära problem sätta kunskapen i ett större 
sammanhang och blir mer meningsfull och intressant för eleverna. 

Skolverket föreslår bland annat följande mål för ämnet naturkunskap ”Förmåga att 
använda naturvetenskap för att diskutera, granska information och göra ställningstaganden 
i frågor som rör hållbar utveckling och hälsa”. Det innebär en omformulering av tre av den 
nu gällande ämnesplans mål, dels mål 1 ”Förmåga att använda kunskaper om 
naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika 
handlingsalternativ” dels mål 3 ”Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den 
egna hälsan som för folkhälsan och miljön.” I Skolverkets förslag ingår även nuvarande 
ämnesplans mål 5 ”Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan 
granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.” I förslaget till detta första mål har de 
tre nuvarande målen alltså slagits ihop för att göras mer övergripande och 
begreppsanvändningen har moderniserats. 

Skolverkets förslag till det andra målet ”Kunskaper om samband i naturen och 
människokroppen samt naturvetenskapen i uppmärksammade händelser i omvärlden” 
utgår från nu gällande ämnesplans mål 2 ”Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella 
samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling” och mål 4 ”Kunskaper om 
människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.”  
Det nuvarande mål 4 har kritiserats sedan gymnasiereformen 2011, bland annat för att 
lärare uppfattade att ”dess växelverkan med omgivningen” var otydligt i förhållande till 
både centralt innehåll och kopplingen till kunskapskraven. Därför ser Skolverket ett behov 
av tydliggörande. 

Det tredje målet ”Förmåga att genomföra systematiska undersökningar med 
naturvetenskapliga arbetsmetoder” är nytt. Efter omfattande referensarbete och samråd 
med lärare, ser Skolverket att naturvetenskapens praktiska karaktär, där kunskapsbyggande 
inom samtliga naturvetenskapliga ämnen bygger på systematiska undersökningar och 
experiment, är av stor vikt även för naturkunskapen och för elevers bildning inom området. 

Förslaget för det fjärde målet ”Förmåga att reflektera över naturvetenskapens betydelse för 
samhällens framväxt och människors levnadsvillkor” utgår från nuvarande mål 6 
”Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för 
människans världsbild.” Även nuvarande ämnesplans mål 1 som anger att eleven ska 
utveckla förmåga att ”… formulera olika handlingsalternativ” ingår i detta förslag på mål. 
Detta nya mål stärker den naturvetenskapliga didaktikens Vision II46 genom att eleverna får 
använda sitt kunnande från grundskolan och från naturkunskapen för att resonera och 
reflektera i ett framåtsyftande sammanhang. Skolverket anser att förslaget bidrar till att 
förbereda eleven att handla etiskt genom att agera klokt och praktisk utifrån tidigare gjorda 
erfarenheter, såväl historiska som personliga. 

För att anpassa ämnet naturkunskap till ämnesbetyg, föreslås det centrala innehållet 
grupperas på ett nytt sätt under så kallade områdesrubriker, i syfte att såväl hantera den 
idag kritiserade stoffträngseln som att tydliggöra det centrala innehållet över de respektive 
nivåerna. Genom områdesrubrikerna sorteras det centrala innehållet för att göra 
ämnesplanen mer hanterbar och därmed skapa bättre förutsättningar för undervisningen. 

Det centrala innehållet under de olika områdesrubrikerna i naturkunskap ger möjlighet att i 
undervisningen kombinera flera punkter, då det exempelvis går att arbeta med 
naturvetenskapliga arbetsmetoder för att kunna reflektera över en uppmärksammad 
händelse i omvärlden som rör människokroppen eller hållbar utveckling. I samband med 
detta kan till exempel såväl etiska frågor som granskning av innehåll som kan vara icke-
vetenskapligt var en del av det behandlade området. 

 
46 Ibid. 
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De förändringar som föreslås i det centrala innehållet för naturkunskap relaterar till de 
förändringar som genomförts i kursplanerna för de naturorienterande ämnena i 
grundskolan och syftar till att synliggöra progressionen inom ämnet och mellan 
skolformerna. Grundskolans reviderade kursplaner ska börja tillämpas hösten 2022. I den 
föreslagna ämnesplanen för naturkunskap har Skolverket valt tydliggöra progressionen från 
grundskolan genom att göra mer plats för ställningstaganden och reflektioner som 
förbereder för samhällsliv, arbetsliv och studier. Det kunskapsinnehåll som eleven har 
arbetat med under flera stadier i grundskolan får därmed komma till användning för att 
skapa en bred förståelse för naturvetenskapens betydelse ur flera perspektiv, till exempel 
den egna kroppen, hälsa och samhälle samt hållbar utveckling ur såväl lokala som globala 
perspektiv. 

I referensarbetet har det framkommit att lärare saknar mer generella perspektiv på 
människokroppen ur ett individperspektiv i naturkunskapen. Skolverket föreslår därför att 
människokroppen få ett större utrymme i ämnesplanen för ämnet naturkunskap bland 
annat genom att olika aspekter på kroppen behandlas i naturkunskap, nivå 1a1. Där 
inkluderas sexualitet, samtycke och relationer47. Dessutom föreslås även innehåll om hur 
kroppen behöver både aktivitet och vila, såväl fysiskt, till exempel kopplat till stress, 
missbruk och träning, som psykiskt för att fungera hållbart i vardagsliv och arbetsliv. Det 
möjliggör för eleverna att i undervisningen utgå från sig själva och sin kropp för att 
diskutera naturvetenskapen bakom fysisk och psykisk hälsa och behovet av energi och vila. 
Det ger eleverna möjlighet att lära sig och befästa naturvetenskap genom ett innehåll som 
de känner igen från andra sammanhang än skolan. 

I naturkunskap nivå 1a2 och naturkunskap nivå 1b, lyfts blicken mot global hälsa och 
människors levnadsförhållanden. Här kommer även cellbiologin och genetiken in och 
evolutionära mekanismer på cellulär nivå. Gentekniska metoder inom medicin och industri 
behandlas för att visa på naturvetenskapens betydelse för samhällelig utveckling inom flera 
sektorer och även betydelsen av innovation och entreprenörskap för utveckling. De 
förändringar som är gjorda i det nya förslaget upplevs inte som utökning av det centrala 
innehållet vid de samråd som genomförts. 

Som nämnts ovan öppnar förslagen upp ytterligare för ställningstaganden och reflektioner 
som förbereder för samhällsliv, arbetsliv och studier, dels för att bättre bygga på elevers 
kunskaper och förmågor från grundskolans reviderade kursplaner i naturorienterande 
ämnen, dels för att stärka det bildnings- och demokratiuppdrag som gymnasieskolan har. 
Ett exempel på detta är det centrala innehåll som behandlar naturvetenskap i omvärlden, 
där aktuella händelser kan användas i undervisningen för att skapa nyfikenhet och en 
beredskap för förändringar i samhället. Ett annat exempel ur centralt innehåll är att 
eleverna bereds möjligheter att kunna diskutera relevanta frågor som rör utmaningar och 
lösningar för olika frågor kring hållbarhet. Innehållet är formulerat för att ge eleverna 
möjlighet att lära sig och befästa naturvetenskap genom ett innehåll som de känner igen 
från andra sammanhang än skolan. 

Religionskunskap 

Nuvarande ämnesplan för ämnet religionskunskap består av tre kurser. För att skapa ett 
fungerande ämne med en tydlig progression mellan nivåerna föreslås att ämnet ska 
innehålla två nivåer, religionskunskap nivå 1, 50 poäng, och religionskunskap nivå 2, 50 poäng. 

Den nuvarande kursen religionskunskap – specialisering, 100 poäng kan komma att föreslås 
bilda ett eget ämne då dess innehåll är svårt att knyta till progressionen i hela ämnet utan att 
göra avkall på dess nuvarande innehåll. Skolverket avser att remittera det nya ämnet senare. 

 
47 Begreppet sex och samlevnad byts i läroplanerna till begreppen sexualitet, samtycke och relationer från 
1 juli 2022.  
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Skolverket föreslår vissa förändringar i syftestexten för ämnet religionskunskap. I 
nuvarande syftestext finns skrivningar som ligger mycket nära läroplanens allmänna delar 
och inte specifikt syftar på ämnet religionskunskap. Dessa föreslås därför få en annan 
skrivning. Ett exempel är följande förslag ”Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet 
att resonera om hur religion kan förhålla sig till frågor om kön och sexualitet.” Anledningen 
att föreslå formuleringen ”frågor om” är att tydliggöra kopplingen till aktuella ämnen och 
elevernas egna livsfrågor. 

Vidare föreslår Skolverket att följande formulering ur syftestexten ”Kunskaper om samt 
förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition 
förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” ersätts med 
formuleringen ”Kunskaper om kristendomen har särskild betydelse i och med dess 
historiska roll i det svenska samhället”. Kristendomen tillskrivs fortfarande en särskild 
betydelse i ämnet. I och med den föreslagna skrivningen undviks däremot en upprepning 
av formuleringar i läroplanens inledande delar. 

Skolverket föreslår också att meningen ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och 
argumentera”. tas bort. Detta är ett allmändidaktiskt innehåll som inte är specifikt relevant 
för religionskunskapsämnet. 

Skolverket föreslår målet ”Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om 
olika tolkningar och varierande praktiker utifrån dessa” i stället för nuvarande mål om 
”Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 
perspektiv” som ett av målen för ämnet. Skolverket menar att förslaget lägger en 
kunskapsmässig grund för arbetet i ämnet som helhet, som därefter följs upp av mål som 
inleds med ”förmåga att”. Formuleringen tydliggör också att det handlar om variationer i 
såväl tolkning som praktik, vilket innebär en passande progression från grundskolan. 

Vidare föreslår Skolverket att två av ämnets mål skrivs om till mål som inleds med 
”förmåga att”, nämligen ”Förmåga att resonera om religion och livsåskådning i relation till 
människors identiteter” och ”Förmåga att resonera om relationer mellan religion och 
samhälle”. ” Mål 2 i nuvarande ämnesplan lyder ”Kunskaper om människors identitet i 
relation till religioner och livsåskådningar.” Nuvarande mål 3 lyder ”Kunskaper om olika 
uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera 
dessa”. Det senare målet vidgar perspektivet från att bara handla om relationen mellan 
religion och vetenskap till att handla om relationer mellan religion och samhälle, vilket 
svarar bättre mot det centrala innehållet. Målet inleds med ”förmåga att”, eftersom det inte 
är något enkelt urskiljbart faktaområde med tydlig kunskapsbas utan snarare något att 
resonera kring ur olika perspektiv. 

Skolverket föreslår också ett nytt mål för ämnet ”Förmåga att analysera och reflektera över 
etiska och existentiella frågor” ”, som är en sammanslagning av två mål ur Gy11, nämligen 
”Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller” och ”Förmåga att undersöka 
och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och 
livsåskådningar”. En pedagogisk fördel med formuleringen om existentiella frågor är att 
den innebär att undervisningen kan kopplas till elevernas livsvärldar och egna frågor. De 
existentiella frågorna är tillagda och begrepp och modeller nämns inte explicit här men tas 
upp under det centrala innehållet. ”Teorier” föreslås tas bort med hänsyn till problematiken 
med stoffträngsel i ämnet. Ämnets nivåer har begränsad poängomfattning (endast 
50 poäng) och därmed ofta mycket begränsad undervisningstid. Det nya målet kopplar till 
det centrala innehållet ”Analys av och reflektion över etiska och existentiella frågor utifrån 
religioner och andra livsåskådningar samt utifrån etiska begrepp och modeller. Etiska och 
moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.” i 
religionskunskap nivå 1, och till det centrala innehållet ”Analys av och reflektion över etiska 
och existentiella frågor som är relevanta för utbildningens karaktärsämnen, till exempel 
inom biomedicinsk etik och miljöetik eller frågor om människovärde och livsmening. 
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Analys och reflektion utifrån etiska begrepp och modeller samt i förhållande till 
föreställningar inom religioner och andra livsåskådningar”” i religionskunskap nivå 2. 

I religionskunskap nivå 1 föreslår Skolverket följande centrala innehåll ”Hur religion och 
livsåskådning kan påverka och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället samt 
synen på religion och vetenskap i förhållande till olika sätt att förstå världen.” Avsikten är 
att bredda diskussionen kring frågor som rör relationen mellan religion och samhälle 
samtidigt som det möjliggör frågor om relationen mellan religion och vetenskap. 

För att vidga perspektiven och få en tydligare progression från religionskunskap nivå 1, 
föreslår Skolverket att det centrala innehållet för religionskunskap nivå 2 omformuleras till 
”Hur människors identiteter, tillhörigheter, gemenskaper och syn på jämlikhet och 
jämställdhet samt till exempel frihet och ansvar kan formas i förhållande till religion och 
livsåskådning.” Nuvarande ämnesplan i kurs 2 lyder ”Religioners och livsåskådningars 
betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.” 
Betoningen på jämlikhet och jämställdhet ska förstås som en progression från centralt 
innehåll i religionskunskap nivå 1, som rör kön och sexualitet, nämligen ”Hur religion och 
livsåskådning kan påverka och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället samt 
synen på religion och vetenskap i förhållande till olika sätt att förstå världen. Religion i 
relation till frågor om kön och sexualitet.” Gällande individers och gruppers identiteter så 
finns det i Gy11 en formulering som lyder ”Individers och gruppers identiteter och hur de 
kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, 
traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser”. Skolverket föreslår att 
dessa exempel stryks då de riskerar att snäva in och begränsa ämnet på ett sätt som inte 
framstår som pedagogiskt motiverat. 

Skolverket föreslår att ämnesplanen för ämnet anger ”världsreligioner” i obestämd form 
snarare än i bestämd form i centralt innehåll. Denna förändring är förenlig med 
religionsdidaktiska forskningresultat om fördelarna med att bredda begreppet om att 
komma ifrån världsreligionsparadigmen, i synnerhet att tala om ”världsreligionerna” i 
bestämd form, och utifrån det faktum att det finns olika sätt att kategorisera vilka som 
internationellt sett är just världsreligioner. ”Världsreligioner” i obestämd form öppnar 
också upp för att behandla fler eller andra religioner än de traditionella fem 
världsreligionerna, vilket innebär en möjlighet till progression från grundskolan. 

Vidare föreslår Skolverket att det genomgående anges ”religion och livsåskådning” i 
singular när det handlar om mer abstrakta frågor i ämnet, till exempel i följande strecksats 
ur det centrala innehållet för religionskunskap nivå 1: ”Hur religion och livsåskådning kan 
påverka och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället samt synen på religion och 
vetenskap i förhållande till olika sätt att förstå världen.” Skolverket menar att när religioner 
och livsåskådningar skrivs i plural kan det uppfattas som att mer konkret handla om olika 
religioner och livskådningar. 

Ämnesplanen i religionskunskap för Gy11 innehåller begreppet ”gudsuppfattningar” i det 
centrala innehållet, som föreslås ersättas med begreppet ”transcendens” eftersom det finns 
religioner och livsåskådningar som inte har något gudsbegrepp. 

Olika urfolks religiösa traditioner läggs in i nivå 2 i ämnet religionskunskap för att bredda 
ämnet och bidra till elevernas allmänbildning. I den globala kontexten är förståelse av 
urfolkens ställning historiskt och i samtiden nödvändigt för att till exempel kunna diskutera 
mänskliga rättigheter och maktförhållanden. Urfolkens traditioner kan också ofta spåras i 
de nyandliga strömningarna. För att förstå dessa är det en vinst att också ha kunskap om de 
traditioner som olika slags praktiker, till exempel nyhumanism, är nya varianter av. 

I Skolverkets förslag avseende det centrala innehållet i religionskunskap nivå 1, 50 poäng 
föreslås ”Hur religion och livsåskådning kan påverka och påverkas av förhållanden och 
skeenden i samhället samt synen på religion och vetenskap i förhållande till olika sätt att 
förstå världen.” I den föreslagna lydelsen nämns inte ”den aktuella samhällsdebatten” 
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explicit men Skolverket bedömer att aktuell samhällsdebatt ändå kan tas upp i relation till 
den föreslagna lydelsen. Skolverket föreslår vidare att ”Individers och gruppers identiteter 
och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel 
religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.” också 
kan behandlas inom ramen för förslaget ovan. 

Slutligen föreslår Skolverket ett nytt centralt innehåll för ämnet religionskunskap nivå 2 
som lyder ”Vilken roll religion och livsåskådning kan ha i samhället utifrån till exempel 
religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv” som kan bädda för undervisning 
som tar upp religion och livsåskådning utifrån historiska och nutida händelser. 

Samhällskunskap 
Den nuvarande ämnesplanen för ämnet samhällskunskap består av sju kurser. För att göra 
det nuvarande ämnet samhällskunskap till ett fungerande ämne i ett ämnesutformat system 
med en tydlig progression mellan nivåerna föreslår Skolverket att det befintliga ämnet delas 
i tre ämnen. Det ena ämnet, samhällskunskap, föreslås vara gymnasiegemensamt och 
innefatta följande nivåer; samhällskunskap nivå 1a1, 50 poäng, samhällskunskap nivå 1a2, 50 
poäng, samhällskunskap nivå 1b, 100 poäng, samhällskunskap nivå 2, 100 poäng, och 
samhällskunskap nivå 3, 100 poäng. 

Nuvarande kurser internationell ekonomi, 100 poäng, och internationella relationer, 100 poäng 
föreslås bli två egna ämnen då dess innehåll är svårt att knyta till progressionen i hela ämnet 
samhällskunskap. Dessa två nya ämnesplaner avser Skolverket att remittera vid ett senare 
tillfälle. 

Skolverket föreslår relativt begränsade förändringar i ämnets syfte. Den mest övergripande 
förändringen är att kopplingen till ämnets medborgarbildande funktion tydliggörs. 
Relationen mellan en förberedelse för samhällsdeltagande och samhällsvetenskapernas 
kunskaper och förmågor har stärkts. Detta är i linje med såväl tidigare läroplaner48 som 
lärares konceptioner av ämnet, vilket framkommit i Skolverkets referensarbete. Vidare 
innebär det att ämnesplanen tydligare ger en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Sammanfattningsvis finns goda argument för att ställa det 
medborgarbildande perspektivet i centrum där deliberativa perspektiv, dvs. det som handlar 
om att överväga, rådslå och samtala, samt elevfokuserande perspektiv vägs in. Ämnet 
beskrivs även som att det utgår från tre särskilda discipliner, statsvetenskap, 
nationalekonomi, sociologi, snarare än att dessa är en bas för ämnet samhällskunskap. Här 
öppnas också för att andra vetenskapliga discipliner ingår utan att koppla dem till de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena. Denna formulering är 
avsedd att inte direkt stipulera vissa tänkbara områden med risk att utesluta andra. 
Skolverket föreslår att ämnets mål förtydligas och omstruktureras för att ligga i linje med 
syftestexten. Dessutom föreslås att ämnets mål ska vara mer övergripande då de ska gälla 
för samtliga nivåer i ämnet. Det historiska perspektivet kvarstår i ämnesplanen men har fått 
en något mindre framträdande roll. Därmed betonas aktualitetsperspektivet i ämnet i högre 
utsträckning, vilket ligger i linje med lärares ämneskonceptioner. Vidare föreslås att 
formuleringen i den befintliga ämnesplanen om att elever ska ges förutsättningar att 
utveckla förmåga att uttrycka sina kunskaper i olika presentationsformer tas bort eftersom 
den inte bedöms vara tidsenlig och delvis täcks in av andra skrivningar. 

För de respektive nivåerna i ämnet samhällskunskap föreslår Skolverket att det centrala 
innehållet bearbetats med ambitionen att skapa en tydlig progression mellan nivåerna, där 
respektive överliggande nivå i huvudsak tillförts ytterligare eller ämnesmässigt mer 
komplexa formuleringar i det centrala innehållet. Vidare föreslås att ämnesplanen i 
samhällskunskap även tillförs områdesrubriker med ambitionen att såväl hantera den i dag 
kritiserade stoffträngseln som att tydliggöra det centrala innehållet över de respektive 
nivåerna. Sammanfattningsvis kan sägas att områdesrubrikerna innebär att det centrala 
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innehållet sorteras med syftet att göra ämnesplanen mer hanterbar och därmed skapa bättre 
förutsättningar för undervisningen. 

För att minska stoffträngseln och för att öka förutsättningarna för ämnets 
aktualitetsperspektiv föreslår Skolverket att det som tas upp under centralt innehåll 
formuleras mer övergripande i samhällskunskap nivå 1a1, samhällskunskap nivå 1a2, och 
samhällskunskap nivå 1b. Förslaget innebär att viss styrning av innehållet i undervisningen 
minskar, något som skulle kunna påverka likvärdigheten.  Skolverkets samlade bedömning 
är dock att utformningen innebär en lämplig avvägning. En alltför hög detaljnivå på vad 
som anges i det centrala innehållet innebär risk för stoffträngsel respektive begränsade 
möjligheter för professionen att aktualitetsanpassa och kontextanpassa undervisningen. 
Genom att varje område är något mindre detaljrikt i sin beskrivning får läraren ett ökat 
utrymme att behandla olika aspekter av exempelvis media eller samhällsekonomi. 

Privatekonomi föreslås lyftas fram som en samhällsfråga snarare än som en ren 
hushållningsfråga vilket ligger i linje med forskning inom området. Rättsprinciper och 
rättsstaten föreslås få en förstärkning genom att det blir en egen punkt då detta kan ses som 
grundläggande för ett demokratiskt samhälle och därmed även gymnasieskolans tredelade 
uppdrag. Av motsvarande skäl anges inte heller området arbetsrätt eller området freds- och 
konflikträtt särskilt i det centrala innehållet, då arbetsrätt bedöms ingå i såväl punkten om 
rättsprinciper och rättsstaten som punkten om frågor om välfärd, arbetsliv, hållbarhet, 
jämlikhet och jämställdhet. Dessutom är strävan att vara konsekventa avseende 
konkretionsnivån i hela ämnesplanen. Vidare föreslår Skolverket att begreppet källkritik i 
det centrala innehållet kompletteras med begreppet källtillit eftersom det handlar om att ha 
förtroende för tillförlitliga källor. 

Skolverket har övervägt hur man på bästa sätt gör en rimlig uppdelning mellan innehållet i 
samhällskunskap nivå 1b, 100 poäng och i de två nivåerna samhällskunskap nivå 1a1, 50 
poäng och samhällskunskap nivå 1a2, 50 poäng. En ledande tanke har här varit att 
åstadkomma progression genom att samhällskunskap nivå 1a2 får mer betoning på 
strukturella aspekter vilket tillsammans med samhällskunskap nivå 1a1 ger två nivåer som 
motsvarar nivå 1b. 

I den sista områdesrubriken i de centrala innehållet i samtliga nivåer för ämnet 
samhällskunskap, ”Samhällsvetenskapliga perspektiv och arbetsmetoder” föreslår 
Skolverket ingen progressionslydelse annat än formuleringen ”för innehållet relevanta” 
respektive tillägget på nivå 3 om ”fördjupad” källkritik och källtillit. Områdesrubriken ska 
ses i relation till det centrala innehållets övriga delar och ger läraren möjlighet att bedöma 
vilka ”begrepp, metoder, teorier och modeller” som är lämpliga att använda sig av. 

Frågor om ekonomi och resursfördelning föreslås få en förstärkning i samhällskunskap, 
nivå 2 genom fördjupningar i det samhällsekonomiska systemet, men med fokus på olika 
marknader och det internationella systemet. Så kallad doktrinhistoria där ekonomisk politik 
kopplas samman med nationalekonomisk teoribildning föreslås flytta till samhällskunskap, 
nivå 3 där det på ett annat sätt kan kopplas till globalisering och utvecklingsfrågor. 

Den tidigare kursen samhällskunskap 3 har varit den minst stofftyngda i termer av innehåll. 
I Skolverkets förslag till samhällskunskap nivå 3 kvarstår fokus på globalisering. Här 
tillkommer utvecklingsteoretiska frågor, global ojämlikhet och internationella frågor. En 
viktig aspekt i Skolverkets förslag har varit att möjliggöra ett mer självständigt och 
avancerat arbete i likhet med lärosätenas tankar om progression i termer av längre 
utredande texter. Vid sidan om de specialiserade områdesbeskrivningarna föreslås att mer 
öppna och valbara områdena skrivs fram som samhällsutmaningar. Skolverket menar att 
detta bidrar till att lärare ges ett ökat utrymme att hitta intressanta spår där eleverna kan 
göra mer avancerade djupdykningar och tillämpa begrepp, metoder, teorier och modeller 
från samhällsvetenskapen. 
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Svenska och svenska som andraspråk 

Ämnena svenska och svenska som andraspråk är systemmässigt jämbördiga. En elev som har 
ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk som 
gymnasiegemensamt ämne. Det innebär att elever kan läsa svenska eller svenska som 
andraspråk som gymnasiegemensamt ämne. Båda ämnena ger motsvarande grundläggande 
högskolebehörighet om övriga villkor är uppfyllda. De båda ämnena har också ett till stora 
delar gemensamt innehåll. I syfte att skapa en ökad tydlighet bedömer Skolverket att det 
innehåll i de båda ämnesplanerna som är gemensamt bör formuleras på likalydande sätt. 
Endast skillnader som kan motiveras utifrån målgruppens behov bör kvarstå. Om samma 
kunskapsinnehåll formuleras på olika sätt i de båda ämnesplanerna finns risk att det 
uppfattas som att det finns sakliga skäl bakom skillnaderna, dvs. att det inte är samma 
kunskapsinnehåll som avses. De skillnader mellan ämnesplanerna för svenska respektive 
svenska som andraspråk som inte kan härledas till behov hos målgruppen för respektive 
ämne har i de föreslagna ämnesplanerna tagits bort. 

Skolverket bedömer att denna förändring som syftar till ökad tydlighet för professionen ger 
bättre förutsättningar för likvärdig tolkning av styrdokumenten och därmed nationell 
likvärdighet. 

Nedan redovisas förslag till ämnesplaner i svenska och svenska som andraspråk var för sig. Här 
beskrivs det ämnesspecifika i respektive ämne och därefter följer ett avsnitt där 
gemensamma drag i ämnesplanerna beskrivs. 

Svenska 

Dagens ämnesplan i ämnet svenska består av sex kurser. För att skapa ett fungerande ämne i 
ett ämnesutformat system med en tydlig progression mellan nivåerna gör Skolverket 
bedömningen att ämnet behöver delas i flera ämnen. Det ena ämnet är det som läses som 
det gymnasiegemensamma ämnet svenska och som innefattar nivåerna svenska, nivå 1, 100 
poäng, svenska, nivå 2, 100 poäng, och svenska nivå 3, 100 poäng. 

Förslag på ämnen motsvarande dagens kurser litteratur, 100 poäng, retorik, 100 poäng och 
skrivande, 100 poäng kommer att remitteras senare. Dessa föreslås bli egna ämnen då 
innehållet är av sådan karaktär att det är svårt att skapa en tydlig progression för dem inom 
det föreslagna ämnet svenska. 

Ämnesplanen i svenska föreslås innehålla vissa delar som däremot inte föreslås ingå i 
ämnesplanen för ämnet svenska som andraspråk, eftersom andraspråkselever behöver 
fokusera på sin andraspråksutveckling. Det gäller till exempel skrivningar avseende svenska 
språkets historia samt läsning av dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk, 
som idag finns i ämnesplanen för ämnet svenska. 

Svenska som andraspråk 

Dagens ämnesplan i ämnet svenska som andraspråk består av tre kurser. Ämnesplanen för 
ämnet svenska som andraspråk föreslås ha samma struktur som idag med följande nivåer, 
svenska som andraspråk, nivå 1, 100 poäng, svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng, och 
svenska som andraspråk, nivå 3, 100 poäng. 

Ämnesplanen för ämnet svenska som andraspråk behöver på ett tydligare och mer 
ändamålsenligt sätt svara mot behoven hos elever som befinner sig i andraspråksutveckling. 
Ämnets syfte har därför kompletterats med skrivningar som syftar till att bättre anpassa 
ämnesplanen efter målgruppens behov. Exempel på sådana skrivningar är att 
undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett rikt och funktionellt 
andraspråk, möjlighet att utveckla strategier som kan främja utveckling av ett andraspråk 
samt att undervisningen ska synliggöra och dra nytta av elevernas flerspråkighet och ge 
dem möjlighet att reflektera över flerspråkigheten som en resurs i skolan och samhället. 
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I det centrala innehållet i ämnesplanen för ämnet svenska som andraspråk föreslås vissa 
specifika skrivningar som inte kommer att finnas i ämnesplanen för ämnet svenska. Det 
gäller till exempel ”svenska språkets uttal”, ”språkinlärarstrategier” och ”jämförelse mellan 
det svenska språkets uppbyggnad och uppbyggnaden i andra språk eleven kan”. För att 
skapa ett utrymme i undervisningen för det som är särskilt viktigt för andraspråksutveckling 
finns vissa delar i det centrala innehållet inte med i ämnesplanen för ämnet svenska som 
andraspråk. Det gäller till exempel språkhistoria samt läsning av dansk och norsk 
skönlitteratur, delvis på originalspråk. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Skolverket föreslår att bildningsperspektiv och övergripande aspekter förstärks i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk. Till exempel är läsning av skönlitteratur framlyft i det 
centrala innehållet redan i den inledande nivån i ämnena. Vidare har kreativt skrivande lagts 
till i det centrala innehållet och skönlitteraturens egenvärde som estetisk produkt framhålls i 
båda ämnenas syftestexter. 

En god läsförmåga är avgörande för såväl samhälleligt inflytande och 
informationskompetens som för personlig utveckling. Skolverket har i uppdrag att 
genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att främja ett ökat läsande generellt.  I 
förslagen till reviderad ämnesplan i svenska och svenska som andraspråk föreslås läsningen 
få ett tydligare fokus. En del i det är att betygskriterierna föreslås innehålla 
bedömningsaspekter gällande läsförståelse. 

Skolverket har i arbetet med att revidera ämnesplanen lagt stort fokus vid att skapa en 
tydlig och ändamålsenlig progression mellan ämnets nivåer. Förslagen innebär att samtliga 
kunskapsområden introduceras redan i svenska nivå 1, och svenska som andraspråk, nivå 1, 
för att skapa tydliga progressionslinjer. Exempel på en sådan progressionslinje är den 
skriftliga framställningen. I nivå 1 ingår att skriva olika typer av texter för kommunikation 
och lärande, nivå 2 lägger fokus på utredande texter och nivå 3 fokuserar på texter av 
vetenskaplig karaktär. 

För att undvika upprepning och stoffträngsel har vissa övergripande kunskapsområden 
skrivits fram med olika fokus i de tre nivåerna. Exempel på detta är den språkvetenskapliga 
delen av ämnesplanerna inom vilken språklig variation skrivs fram i svenska, nivå 1 och 
svenska som andraspråk, nivå 1. Språkförhållanden i Sverige, språklagstiftning och 
nationella minoritetsspråk kommer att återfinnas i svenska, nivå 2 och svenska som 
andraspråk, nivå 2, och släktskapsförhållanden mellan språk och språkförändringar 
behandlas i svenska, nivå 3 och svenska som andraspråk, nivå 3. Genom att till exempel de 
specifika kunskapsområdena språklagstiftning och språkförändringar inte kommer att 
finnas på alla tre nivåer minskas risken för stoffträngsel. För att undvika stoffträngsel har 
också skrivningen om upphovsrätt och integritet vid digital publicering i gällande 
ämnesplan tagits bort. 

Betygskriterierna formuleras så att de blir mer kortfattade och mindre detaljerade jämfört 
med dagens kunskapskrav. Detta görs mot bakgrund av att ämnesbetyg med övergripande 
betygskriterier för hela ämnet ställer krav på mindre detaljerade formuleringar i 
betygskriterierna. 

Kritisk läsning har lyfts fram i ämnenas syfte, mål och centralt innehåll. Den pågående 
samhällsutvecklingen som kännetecknas av omfattande informationsmängder ställer högre 
krav på en sådan kompetens än tidigare. Av dessa skäl föreslås kritisk läsning få en större 
tyngd i de reviderade ämnesplanerna. 

Skolverket föreslår dessutom förändringar i det centrala innehållet avseende förmåga att 
skriva väldisponerade texter som är anpassade efter syfte, mottagare och sammanhang samt 
som följer skriftspråkets normer för språkriktighet, i syfte att stärka förutsättningarna för 
akademisk skriftspråkskompetens. 
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Vidare föreslår Skolverket att skrivningar som berör nationella minoriteter får en förstärkt 
skrivning genom att den nuvarande skrivningen ”minoritetsspråk” ersätts av ”nationella 
minoritetsspråk”. 

Det kan också nämnas att Skolverket föreslår att försäljnings- och serviceprogrammet och 
hotell- och turismprogrammet får svenska, nivå 2 eller svenska som andraspråk, nivå 2 som 
sista obligatoriska nivå i ämnet. Se nedan under försäljnings- och serviceprogrammet och 
hotell- och turismprogrammet. 

1.2 Förslag till ändrade examensmål och programstrukturer för gymnasieskolan 

Under respektive program nedan har Skolverket valt att endast redovisa förslag till 
förändringar i examensmålen där det bedömts att de behövs kommenteras särskilt. 
Myndigheten har även valt att endast kommentera förslag till förändringar i 
programstrukturerna där det bedömts vara av vikt. I övrigt hänvisar Skolverket till 
beskrivningen av förslagen ovan under avsnitt A Allmänt Gymnasieskolans examensmål. 

Barn- och fritidsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Naturkunskap, nivå 1a2, 50 poäng 

• Pedagogik, nivå 1, 100 poäng  

• Pedagogik, nivå 2, 100 poäng  

• Pedagogik, nivå 3, 100 poäng 

• Pedagogiskt arbete, nivå 1, 100 poäng 

• Samhällskunskap, nivå 1a2, 50 poäng 

• Socialt arbete, nivå 1, 100 poäng 

• Svenska, nivå 2, 100 poäng 
eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng 

Ämnet pedagogik ingår i den nuvarande programstrukturen med fyra kurser om vardera 
100 poäng inom de programgemensamma ämnena. Skolverket föreslår att ämnet pedagogik i 
ett ämnesutformat system i stället ska ingå med tre nivåer om vardera 100 poäng som 
programgemensamt ämne. Vidare föreslår Skolverket att ämnet socialt arbete nivå 1, 100 
poäng, ska ingå som programgemensamt ämne. Avsikten är att skapa möjligheter både för 
att skapa längre och mer sammanhållna ämnen inom barn- och fritidsprogrammet som kan 
läsas över en längre tid och för att i ett tidigare skede av utbildningen stärka det sociala 
perspektivet. För att kompensera för att ämnet pedagogik minskas med 100 poäng inom de 
programgemensamma ämnena jämfört med idag föreslås ämnet pedagogiskt arbete nivå 1, 100 
poäng, ingå i de programgemensamma ämnena. Skolverket bedömer att detta bidrar till en 
bättre balans mellan de praktiska respektive teoretiska perspektiven i utbildningen. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med idag. 

• Bygg och anläggning, nivå 1, 200 poäng 

• Bygg och anläggning, nivå 2, 200 poäng 

Skolverket föreslår följande avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

• Inriktningen plåtslageri föreslås byta namn till byggnadsplåtslageri. Ändringen föreslås 
för att tydliggöra att det är specifikt byggnadsplåtslageri inriktningen handlar om 
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och inte någon av de övriga former av plåtslageri som finns, till exempel 
bilplåtslageri. 

• Inriktningarna anläggningsfordon och mark och anläggning föreslås slås ihop till en 
inriktning mark och anläggning. Syftet med en sammanslagning av inriktningarna till 
en gemensam inriktning är att gränsdragningen mellan arbete som maskinförare 
och väg- och anläggningsarbetare har förändrats över tid. Branschen har 
konstaterat att behovet av flera olika slag av kompetenser inom området behövs, 
vilket Skolverket bedömer förbättras genom en sammanslagning av dagens två 
inriktningar. 

• När det gäller inriktningarna måleri och husbyggnad föreslås inga förändringar av 
inriktningarnas benämning. 

Ekonomiprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med idag. 

• Företagsekonomi, nivå 1, 100 poäng 

• Juridik, nivå 1, 100 poäng 

• Moderna språk 100 poäng 

• Psykologi, nivå 1, 50 poäng 

De programgemensamma ämnen som eleverna läser kommer att finnas i varierande grad i 
den inriktning som eleverna väljer och på så sätt får eleverna läsa ämnen mer sammanhållet 
och över längre tid. Upplägget med ämnen som sedan fortsätter i de nationella 
inriktningarna ger också lärarna större möjligheter att lägga upp en långsiktig planering av 
sin undervisning och elevernas lärande. 

För programmets bärande ämnen, företagsekonomi och juridik, föreslås vissa förändringar 
för att ämnena ska fungera väl i ett ämnesbetygssystem. Ämnet företagsekonomi består i nu 
gällande ämnesplan av totalt 600 poäng fördelade på sex olika kurser om vardera 100 
poäng. Det har inte bedömts vara möjligt att konstruera det reviderade ämnet 
företagsekonomi i sex nivåer. Alltför många kunskapsområden hade med en sådan 
konstruktion behövt påbörjas redan i den inledande nivån med uppenbar risk för ett alltför 
omfattande centralt innehåll och risk för fragmentisering, då ett stort antal 
kunskapsområden ska introduceras. I stället kommer ämnet att delas. Ämnet företagsekonomi 
föreslås bestå av tre nivåer om vardera 100 poäng, där de ingående kunskapsområdena 
tydligt genomsyrar alla nivåer. De nuvarande kurserna entreprenörskap och företagande, 
redovisning samt marknadsföring kommer sannolikt att bli nya ämnen. Uppdelningen av ämnet 
gör det också möjligt att specialisera sig inom marknadsföring eller redovisning parallellt 
med att eleven läser nivå 2 eller 3 i ämnet företagsekonomi. Förutom förberedelse för 
högre studier inom ekonomi är ämnena redovisning och marknadsföring tänkta att 
förbereda för arbete direkt efter gymnasieexamen. Då det är en relativt stor andel av 
eleverna på ekonomiprogrammet som går ut i anställning efter gymnasieskolan har det 
ansetts motiverat att i de förändringar som föreslås också beakta förberedelse för 
arbetslivet. 

Ämnet juridik består i nu gällande ämnesplan av sidoordnade kurser som kan läsas i valfri 
ordning. Det är en konstruktion som inte fungerar i ett ämnesbetygssystem. Ämnet föreslås 
därför konstrueras som ett ämne med tre nivåer med progression genom nivåerna. I det 
reviderade juridikämnet är avsikten att progressionen i första hand ska ligga i juridisk 
metod och problemlösning. De olika rättsområden som i nu gällande ämnesplan nämns i 
det centrala innehållet i de olika kurserna kommer sannolikt att föreslås behandlas genom 
att eleverna arbetar med juridisk problemlösning med exempel från olika rättsområden. 
Konstitutionell rätt och internationell rätt, straffrätt och processrätt kommer sannolikt att 
föreslås finnas med i alla tre nivåer. 
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Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

El- och energiprogrammet 

Examensmålet innehåller en förstärkt skrivning om den tekniska utvecklingen för att 
säkerställa att eleverna går ut med aktuella kunskaper i ett samhälle där den tekniska 
utvecklingen går fort. 

Skolverket föreslår att de programgemensamma ämnena får samma poängomfattning som 
i dag och föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Automationsteknik, nivå 1, 100 poäng 

• Dator- och kommunikationsteknik, nivå 1, 100 poäng 

• Elteknik, nivå 1, 100 poäng 

• Energiteknik, nivå 1, 100 poäng 

Automationsteknik föreslås bli ett nytt ämne om sammanlagt 500 poäng och är en 
sammanslagning av kurserna mekatronik, mät- och styrteknik, programmerbara styrsystem 
och mät- och reglerteknik. Ämnet kommer att uppdateras och dubbelskrivningar och 
inaktuellt innehåll kommer att tas bort. Automationsteknik, nivå 1 föreslås ingå bland de 
programgemensamma ämnena och ersätter kursen mekatronik. Stora delar av innehållet i 
ämnet mekatronik föreslås flyttas över till automationsteknik nivå 1. 

Ämnet elektroteknik föreslås byta namn till elteknik. Innehållet i elteknik avses till stora delar 
vara detsamma som innehållet i det nuvarande ämnet elektroteknik. Förslaget om namnbyte 
för ämnet har sin grund i önskemål från bland annat referensskolor om att det ska finnas 
en större tydlighet kring vilka programgemsamma ämnen som hör ihop med vilken 
inriktning. Skolverket föreslår därför att namnen på de programgemensamma ämnena blir 
desamma som inriktningarnas namn. De programgemensamma ämnena kommer att finnas 
i varierande grad i den inriktning som eleverna väljer och på så sätt får eleverna läsa ämnen 
mer sammanhållet och över längre tid. Upplägget med nivåer som fortsätter i inriktningar 
ger också lärarna större möjligheter att lägga upp en långsiktig planering av sin 
undervisning och elevernas lärande. 

Skolverket föreslår följande avseende de nationella inriktningarna på programmet: 

• Inriktningen automation föreslås byta namn till automationsteknik. Ändringen är av 
semantisk karaktär och föreslås för att alla inriktningsnamn ska avslutats med 
teknik i syfte att uppnå en bättre enhetlighet och en större tydlighet för lärare och 
elever. 

• När det gäller inriktningarna dator- och kommunikationsteknik, elteknik och energiteknik 
föreslås inga förändringar av inriktningarnas benämning. 

• För inriktningen dator- och kommunikationsteknik kommer engelska nivå 2, 100 poäng, 
sannolikt att föreslås i inriktningen. Skälet är att engelska idag är en förutsättning 
för att klara de yrken som inriktningen leder till. Förslaget remitteras senare. 

Estetiska programmet 

Det är vanligt att elever från estetiska programmet går en yrkeshögskoleutbildning eller 
folkhögskoleutbildning med estetisk inriktning efter gymnasieskolan som en förberedelse 
inför akademiska studier inom det konstnärliga området.  Därför föreslår Skolverket en 
ändring i examensmålet som innebär att yrkeshögskoleutbildningar och 
folkhögskoleutbildningar med estetiska inriktningar tydligare skrivs fram som möjliga 
utbildningar efter estetiska programmet utöver högskoleutbildningar, som även tidigare 
anges i examensmålet. 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 
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• Digitalt skapande, nivå 1, 100 poäng 

• Estetisk kommunikation, nivå 1, 100 poäng 

• Konstarterna och samhället, nivå 1, 50 poäng 

Estetiska programmet har idag två obligatoriska kurser i ämnet historia om vardera 100 
poäng, till skillnad från de flesta andra högskoleförberedande program som har en 
obligatorisk kurs i ämnet historia. Den nuvarande kursen historia 2b – kultur ger inte särskild 
behörighet till högskoleutbildningar. 

Skolverket föreslår att historia, nivå 2b inte ska ingå bland de gymnasiegemensamma 
ämnena och nivåerna på estetiska programmet. I den nuvarande programstrukturen för 
programmet ingår kursen historia 2b – kultur, 100 poäng, bland de gymnasiegemensamma 
ämnena. Enligt bilaga 2 till skollagen ska ämnet historia ingå med minst 200 gymnasiepoäng 
som gymnasiegemensamt ämne på estetiska programmet. Skolverkets förslag innebär att 
omfattningen av ämnet historia som gymnasiegemensamt ämne för det estetiska 
programmet minskar från 200 gymnasiepoäng till 100 gymnasiepoäng, vilket förutsätter en 
ändring av bilaga 2 till skollagen. Förslaget förutsätter därmed beslut av riksdagen. 
Skolverkets avser samtidigt att flytta 100 gymnasiepoäng i ämnet i historia från de 
gymnasiegemensamma ämnen till programfördjupningen. På så sätt finns det fortfarande 
möjlighet att fördjupa sig inom historia på programmet, utöver de obligatoriska 100 poäng 
som alla elever på programmet läser. 

Skälen till förslaget är flera. I Skolverkets referensarbete har det framkommit att det finns 
behov av annat programgemensamt innehåll på estetiska programmet som bedöms som 
mer relevant utifrån programmet karaktär. I samband med Gy11 ersattes kursen kultur- och 
idéhistoria som obligatorisk kurs på estetiska programmet med historia 2b – kultur. Kursen 
kultur- och idéhistoria blev i stället en valbar kurs inom programfördjupningen. Ett skäl till 
förändringen var att det i Gy11 först föreslogs att det estetiska området och det 
humanistiska området skulle ingå i samma nationella program, programmet för estetik och 
humaniora.49 Då ett antal remissinstanser var kritiska till detta beslutades i stället om två 
olika program, estetiska programmet och humanistiska programmet. Men samtidigt behölls 
samma omfattning av ämnet historia på båda programmen.50 Avsikten var att den 
obligatoriska påbyggnadskursen på dessa program skulle inriktas mot kulturhistoria. I 
Skolverkets arbete med Gy11 fanns därför en tanke om att både historielärare och lärare i 
estetiska ämnen skulle undervisa i kursen historia 2b – kultur. Samtidigt togs historiekurserna 
inom de olika inriktningarna (musik-, dans- och teaterhistoria) bort. Det innebar i 
förlängningen dock att musik-, dans- och teaterinriktningarnas respektive historiekurser 
delvis försvann från programmet, då historielärare inte läser konsthistoria eller musik-, 
dans- eller teaterhistoria som del av lärarutbildningen. På grund av lärarlegitimations-
reformen undervisar inte heller lärare i estetiska ämnen i kursen historia 2b – kultur, vilket 
innebar att innehållet i kursen inte blev relevant för estetiska programmet på det sätt som 
det var tänkt. 

Skolverkets förslag innebär att de gymnasiegemensamma ämnena på programmet minskar i 
omfattning från 1 150 gymnasiepoäng till 1 050 gymnasiepoäng. Skolverket föreslår att det 
programgemensamma utrymmet i stället utökas i omfattning från 150 gymnasiepoäng till 
250 gymnasiepoäng genom att ämnet digitalt skapande föreslås som ett nytt 
programgemensamt ämne. 

Förslaget möjliggör också en viktig förstärkning av digitaliseringen inom programmet 
genom ämnet digitalt skapande. Skolverket föreslår att det blir ett programgemensamt ämne 
för att de estetiska uttrycken och ämnesområdena bild, dans, musik, teater och media ska 
synliggöras i större utsträckning på den digitala arenan. Detta har påtalats och framförts 

 
49 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27, s. 498. 
50 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199, s 82. 
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önskemål om av konstnärliga högskolor och i Skolverkets referensverksamhet. Förslaget 
innebär dels en stärkt digitalisering för programmet, dels att de estetiska uttrycken i digital 
form förstärks. Eleverna ska dels kunna kommunicera valt estetiskt uttryck digitalt, dels 
kunna synliggöra konst och estetiska uttryck i digitala sammanhang. Att ämnet digitalt 
skapande blir ett programgemensamt ämne är ett sätt att förbereda eleverna för ett samhälle 
med snabb informationsteknisk utveckling där dessutom den största arenan för att 
kommunicera konstnärliga uttryck har kommit att bli den digitala. 

Skolverket föreslår vidare att ämnet konstarterna och samhället, blir ett eget ämne i två nivåer. 
Idag är ämnet konst och kultur ett programgemensamt ämne och kursen konstarterna och 
samhället, 50 poäng, ingår i det programgemensamma utrymmet. Det nya ämnet konstarterna 
och samhället föreslås bli ett programgemensamt ämne och ingå i det programgemensamma 
utrymmet med nivå 1, 50 poäng. Konstarterna och samhället, nivå 2 föreslås ligga i 
programfördjupningen i syfte att möjliggöra en fördjupning i ämnet. Skolverket bedömer 
att förslaget kan leda till att undervisningen i konstarternas historia förstärks och att skolor 
ges möjlighet att erbjuda elever fördjupning i ämnet konstarterna och samhället. 

Skolverket föreslår följande avseende de nationella inriktningarna på programmet: 

• Skolverket föreslår en ny inriktning på programmet – modedesign. Förslaget har sin 
grund i en hemställan51 till regeringen där Skolverket föreslagit en flytt av 
hantverksprogrammets inriktning textil design till det estetiska programmet. 
Skolverket föreslår samtidigt att inriktningen byter namn från textil design till 
modedesign. Anledningen till att inriktningen föreslås byta namn är att förstärka 
inriktningens koppling till området modedesign på högskolan som innefattar 
fackteckning och design, teknik och metoder i klädsömnad, mönsterkonstruktion 
och materialkunskap. En anledning till förslaget att flytta inriktningen är att den i 
dag inte har några tydliga yrkesutgångar efter examen från hantverksprogrammet. 
En flytt av inriktningen till estetiska programmet innebär att eleverna skulle få den 
högskoleförberedelse de behöver för att kunna studera vidare inom relevant 
högskoleutbildning. I och med flytten från hantverksprogrammet till estetiska 
programmet förskjuts utbildningsinnehållets fokus från hantverkskunnande inom 
sömnad till mode och design. Förslaget behandlas ytterligare i bilagd 
konsekvensutredning avseende förslag till ändringar av hantverksprogrammet. 

• När det gäller inriktningarna bild och formgivning, dans, estetik och media, musik och teater 
föreslås inga förändringar av inriktningarnas benämning. 

Fordons- och transportprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Fordon och transport, nivå 1, 200 poäng 

• Fordon och transport, nivå 2, 200 poäng 

Skolverket föreslår ett nytt programgemensamt ämne som ersätter de nuvarande 
programgemensamma ämnena fordons- och transportbranschen, 200 poäng, och fordonsteknik, 
200 poäng. Skolverket föreslår att ämnesinnehållet i ämnet fordonsteknik moderniseras och 
läggs ihop med det andra programgemensamma ämnet fordons- och transportbranschen och 
resulterar i det nya ämnet fordon och transport. Denna revidering bedömer Skolverket stärker 
programmets helhet och sammanhang samt ger en bra grund för alla programmets elever 
oavsett val av inriktning andra året i utbildningen. De programgemensamma ämnen som 
eleverna läser kommer att finnas i varierande grad i den inriktning som eleverna väljer och 
på så sätt får eleverna läsa ämnen mer sammanhållet och över längre tid. 

Skolverket föreslår följande avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

 
51 Hemställan angående översyn av hantverksprogrammet, dnr 2020:1910. 
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• Inriktningen karosseri och lackering föreslås byta namn till fordonsskadeteknik och 
lackering då det bedöms vara en mer modern och relevant benämning på den 
aktuella inriktningen. Enligt Skolverkets bedömning kommer det föreslagna namnet 
på inriktningen att tydliggöra inriktningens innehåll i större utsträckning än i dag för 
avnämare, elever och skolhuvudmän. Benämningen fordonsskadeteknik öppnar 
upp för alla typer av fordon på ett tydligare och mindre begränsande sätt än i dag 
och möjliggör fördjupningar för olika fordonsslag inom utbildningen. Dessutom är 
benämningen mer vedertagen i branschen och därför även mer anpassad till 
framtida yrkesutövning. 

• Inriktningen transport föreslås att minska från 500 poäng till 400 poäng. 
Förändringen syftar till att öka flexibiliteten inom elevernas utbildning och stärka 
elevernas möjligheter att tillgodogöra sig grundläggande högskolebehörighet inom 
2 500 poäng. Genom den föreslagna förändringen får denna inriktning samma 
poängomfattning som programmets övriga inriktningar. 

• När det gäller inriktningarna lastbilar och mobila maskiner och personbil föreslås inga 
förändringar av inriktningarnas benämning. 

Försäljnings- och serviceprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Engelska, nivå 2, 100 poäng 

• Entreprenörskap, nivå 1, 100 poäng 

• Försäljning och kundservice, nivå 1, 100 poäng 

• Försäljning och kundservice, nivå 2, 100 poäng 

• Försäljning och kundservice, nivå 3, 100 poäng 

• Handel, nivå 1, 100 poäng 

• Handel, nivå 2, 100 poäng 

• Handel och hållbar utveckling, nivå 1, 100 poäng  

• Information och kommunikation, nivå 1, 100 poäng 

• Praktisk marknadsföring, nivå 1, 200 poäng  

• Svenska, nivå 2, 100 poäng  
eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng 

I syfte att öka elevernas anställningsbarhet ser branschen det som viktigt att eleverna inom 
det programgemensamma utrymmet läser mer svenska och engelska. Det är av stor vikt för 
det kommande yrkeslivet att eleverna behärskar såväl det svenska som det engelska språket, 
på en god nivå, både i tal och skrift. Detta kan även skapa bättre förutsättningar för 
samverkan mellan yrkesämnen och dessa båda ämnen. Av dessa anledningar föreslås att 
engelska nivå 2 och svenska nivå 2 eller svenska som andraspråk nivå 2 bli obligatoriska. 

I syfte att skapa längre och mer sammanhållna ämnen föreslås ämnet försäljning och 
kundservice innehålla fyra nivåer varav tre nivåer föreslås ingå i den programgemensamma 
delen. Den fjärde nivån i ämnet kommer att finnas i programfördjupningen. I det nya 
försäljnings- och serviceprogrammet som ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter 
den 30 juni 2022 finns det fyra kurser: servicekunskap, nivå 1 och nivå 2 samt personlig 
försäljning, nivå 1 och nivå 2. Dessa kurser har setts över och i stället för att ta fram två 
ämnen, servicekunskap och personlig försäljning, har Skolverket valt att slå ihop dessa till 
ett ämne i fyra nivåer som benämns försäljning och kundservice. 

Flera av de nuvarande programgemensamma ämnen föreslås också byta namn för att möta 
de förändringar, främst inom den digitala utvecklingen, som skett i handelssektorn sedan 
gymnasiereformen 2011. De nuvarande kurserna handel och hållbar utveckling och praktisk 
marknadsföring föreslås bli egna ämnen som remitteras senare. 
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Hantverksprogrammet 

Förslag gällande hantverksprogrammet redovisas separat i bilagan till 
konsekvensutredningen som gäller ändringar som rör hantverksprogrammet med anledning 
av ett regeringsuppdrag. 

Hotell- och turismprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Besöksnäringen, nivå 1, 100 poäng 

• Engelska, nivå 2, 100 poäng 

• Entreprenörskap, nivå 1, 100 poäng 

• Hållbar turism, nivå 1, 100 poäng 

• Logi och värdskap, nivå 1, 100 poäng 

• Logi och värdskap, nivå 2, 100 poäng 

• Möten och event, nivå 1, 100 poäng 

• Möten och event, nivå 2, 100 poäng 

• Resor och destinationer, nivå 1, 100 poäng 

• Resor och destinationer, nivå 2, 100 poäng 

• Svenska, nivå 2, 100 poäng 
eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng 

De programgemensamma ämnena föreslås utökas, från nuvarande 800 gymnasiepoäng till  
1 100 gymnasiepoäng, för att bygga ett grundpaket som samtliga elever får med sig i sin 
examen. Det ger också en tydligare bild till besöksnäringens näringsidkare och skapar en 
likvärdighet i landet. Skolverket bedömer att programmet genom en utökning av de 
programgemensamma ämnena anpassas till syftet med ämnesbetygsreformen, att skapa 
längre sammanhållna ämnen som eleverna läser över tid. Skolverkets uppfattning är också 
att det samtidigt är viktigt att ge utrymme för lokala och regionala anpassningar, vilket 
bedöms kunna uppnås genom att det fortfarande finns utrymme för 500 gymnasiepoäng i 
programfördjupningen. 

Flertalet av de nuvarande programgemensamma ämnen föreslås också byta namn för att 
möta de förändringar som skett i besöksnäringen sedan gymnasiereformen 2011. De 
nuvarande kurserna besöksnäringen och hållbar turism föreslås bli egna ämnen i ett 
ämnesutformat system. Vidare föreslår Skolverket att de nuvarande ämnena reception och 
konferens och evenemang byter namn till logi och värdskap samt möten och event. Nuvarande 
ämnesplan aktiviteter och värdskap samt kursen resmål och resvägar föreslås bli ett nytt ämne, 
resor och destinationer. 

Skolverket föreslår att svenska nivå 2 och svenska som andraspråk nivå 2 läggs till i de 
programgemensamma ämnena för hotell- och turismprogrammet. Förslaget innebär att 
samtliga elever på programmet kommer att läsa något av dessa ämnen på nivå 2. Branschen 
och skolor betonar behovet av goda språkkunskaper, i både tal och skrift, för att arbeta i 
besöksnäringen. Vidare önskar lärare att ämnena svenska och engelska får större utrymme i 
utbildningen vilket kan skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan yrkesämnen och 
dessa båda ämnen. Dessutom läser många av eleverna på hotell- och turismprogrammet 
i dag in grundläggande behörighet och ett tillägg av svenska nivå 2 och svenska som 
andraspråk, nivå 2 inom de programgemensamma ämnena kan bidra till att öka 
programmets attraktionskraft, vilket efterlyses av en bransch som har stora behov av 
personal. 
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Humanistiska programmet 

Skolverket föreslår att motsvarigheten till de programgemensamma ämnen som idag ingår i 
programmet fortsatt ska ingå med samma omfattning. 

• Filosofi nivå 1, 50 poäng 

• Moderna språk, 200 poäng 

• Människans språk, nivå 1, 100 poäng 

De programgemensamma ämnen som eleverna läser kommer att finnas i varierande grad i 
den inriktning som eleverna väljer och på så sätt får eleverna läsa ämnen mer sammanhållet 
och över längre tid. Skolverkets förslag till ämnesutformad programstruktur innebär att 
eleverna får längre tid att utveckla kunskaper innan elevens slutliga betyg i ämnet sätts. 

Skolverket har övervägt möjligheterna att genom programstrukturen säkerställa att elever 
på programmet i högre grad fördjupar sig i de språk de läser. Det skulle ligga i linje med 
reformens intentioner om långa sammanhållna ämnen. Skolverket bedömer dock att det 
skulle ha flera nackdelar. Om moderna språk till exempel begränsades till ett nybörjarspråk 
och ett modernt språk som eleven läst i grundskolan skulle programmet vara stängt för de 
elever som inte läst ett modernt språk som språkval i grundskolan. Om möjligheten att 
bredda med ytterligare språk tas bort, liksom en minskning av den flexibilitet som 
nuvarande programstruktur ger i fråga om val av språk och nivå finns det också en risk för 
att detta skulle skapa en begränsning som gör programmet till ett mindre attraktivt val. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Industritekniska programmet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Driftsäkerhet, nivå 1, 100 poäng 

• Industriell produktion, nivå 1, 100 poäng 

• Människan i industrin, nivå 1, 100 poäng 

• Produktionsutrustning, nivå 1, 100 poäng 

Skolverket föreslår att ämnena driftsäkerhet och industriell produktion ska vara 
programgemensamma ämnen och ingå i det programgemensamma utrymmet med nivå 1, i 
respektive ämne. Ämnet produktionskunskap byter namn till industriell produktion. Den 
benämningen bedöms dels vara mer relevant, dels betona de förändringar som gjorts i 
ämnet. Människan i industrin och produktionsutrustning är befintliga ämnen som föreslås 
uppdateras i mindre utsträckning. 

Industritekniska programmet har fokus både på människan och tekniken. De tre ämnena 
människan i industrin, produktionsutrustning och industriell produktion binder samman människa, 
produktionsfilosofi och teknik. Bakgrunden till förslaget är en förändring av elevernas 
behov av baskunskaper inom underhåll och driftsäkerhet, vilket är centrala kunskaper 
oavsett inriktning på programmet. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Naturbruksprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med idag. 

• Biologi, nivå 1, 100 poäng 

• Entreprenörskap, nivå 1, 100 poäng 

• Naturbruk, nivå 1, 200 poäng 
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Skolverket avser att uppdatera ämnet naturbruk när det gäller hållbar utveckling. Det 
kommer även att uppdateras när det gäller systematiskt arbete med arbetsmiljö och 
säkerhet, vilket kan motiveras utifrån naturbrukets relativt höga antal tillbud och olyckor. 
Härigenom ges ämnet större relevans oavsett vilken inriktning som sedan väljs. Ämnet 
naturbruk ska därmed fungera som en introduktion till naturbrukets olika branscher och 
yrken med en teoretisk grund som sedan de respektive inriktningarna kan bygga vidare på. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Naturvetenskapsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med i dag. 

• Biologi, nivå 1, 100 poäng 

• Fysik, nivå 1a, 150 poäng 

• Kemi, nivå 1, 100 poäng 

• Moderna språk, 100 poäng 

De programgemensamma ämnen som eleverna läser kommer att finnas i varierande grad i 
den inriktning som eleverna väljer och på så sätt får eleverna läsa ämnen mer sammanhållet 
och över längre tid. Upplägget med ämnen som sedan fortsätter i de nationella 
inriktningarna ger också lärarna större möjligheter att lägga upp en långsiktig planering av 
sin undervisning och elevernas lärande. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Livsmedels- och näringskunskap, nivå 1, 100 poäng 

• Måltid och bransch, nivå 1, 200 poäng 

• Måltid och bransch, nivå 2, 100 poäng 

Skolverket föreslår att de nuvarande ämnena hygienkunskap, måltids- och branschkunskap samt 
service och bemötande slås ihop till det nya ämnet måltid och bransch som kommer att bestå av 
två nivåer om 200 respektive 100 poäng. Skolverket föreslår detta för att uppnå en större 
helhet med längre och mer sammanhållna ämnen, i linje med reformens intentioner. 
Förändringen innebär att eleverna kommer att få med sig två betyg från den 
programgemensamma delen av utbildningen i stället för dagens fyra. Ämnesinnehållet 
motsvarar ändå dagens ämnesinnehåll i de programgemensamma ämnena. 

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med i dag. 

• Filosofi, nivå 1, 50 poäng 

• Moderna språk, 200 poäng 

• Psykologi, nivå 1, 50 poäng 

De programgemensamma ämnen som eleverna läser kommer att finnas i varierande grad i 
den inriktning som eleverna väljer och på så sätt får eleverna läsa ämnen mer sammanhållet 
och över längre tid. 

Skolverket föreslår följande avseende de nationella inriktningarna på programmet. 
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• Inriktningen medier, information och kommunikation föreslås byta namn till medier, 
journalistik och kommunikation. Enligt Skolverket gör den ändrade benämnningen att 
det blir tydligare att innehållet riktas mot skrivande och kommunikation av olika 
slag. Inriktningen kommer att förtydligas genom att innehåll som rör medieområdet 
journalistik stärks. Detta innebär även en tydligare skillnad mot medieinriktningen 
på estetiska programmet. 

• När det gäller inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap föreslås inga 
förändringar av inriktningarnas benämning. 

Teknikprogrammet 

Många elever som läser på teknikprogrammet väljer fortsatta ingenjörsstudier på olika 
nivåer. Skolverket föreslår att ingenjörsmässiga färdigheter skrivs in i examensmålet för 
programmet i syfte att skapa en tydligare koppling mellan teknikprogrammet och 
gymnasieingenjörsutbildningen (vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år). 

Skolverket föreslår vidare att ämnet naturkunskap ska införas som gymnasiegemensamt 
ämne på programmet i form av naturkunskap nivå 1a1, 50 poäng, eftersom ämnet har stor 
tonvikt på miljö och hållbarhet vilket saknas på teknikprogrammet i dag. Miljö och 
hållbarhet är tydligt framskrivet i examensmålen för teknikprogrammet, men återspeglas 
otillräckligt i det gemensamma ämnesutbudet. Ämnet naturkunskap behandlar sambanden 
mellan natur, individ och samhälle och blir en brygga mellan teknik och användare som 
efterfrågas på programmet. Synpunkter har framkommit i samråd och vid skolbesök att 
avsaknaden av ämnet naturkunskap på programmet urholkar examensmålet vad gäller 
hållbarhet. Många skolor lyfter också betydelsen av kopplingen mellan teknik och hållbart 
samhälle samt den roll som tekniken spelar för att nå dit. I Skolverkets fortsatta arbete med 
ämnesplaner behöver hållbarhetsperspektivet också fortsatt bevakas så att de kunskaper 
som examensmålen skriver fram återfinns i de obligatoriska ämnena. Av bilaga 2 till 
skollagen framgår de ämnen som, i minst angiven omfattning, ska ingå i de nationella 
programmen som gymnasiegemensamma ämnen. Förslaget kräver riksdagsbeslut. 

Avsaknaden av naturkunskap innebär också att ämnesinnehåll vad gäller sexualitet, 
samtycke och relationer52 ur ett naturvetenskapligt perspektiv inte ingår i utbildningen. 
I dag saknar därför teknikeleverna, som enda elevkategori bland de nationella programmen, 
detta innehåll.53 Från den 1 juli 2022 gäller förändrade läroplaner med stärkta skrivningar i 
läroplanernas inledande delar avseende sex och samlevnad. Ämnesområdet byter också i 
samband med detta namn till sexualitet, samtycke och relationer. De nya skrivningarna 
omhändertas i Skolverkets förslag till ämnesplan för naturkunskap. Ur ett 
likvärdighetsperspektiv är det angeläget att även teknikeleverna får dessa ämneskunskaper 
och får del av de förstärkningar som har gjorts avseende sexualitet, samtycke och relationer. 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Fysik, nivå 1a, 150 poäng 

• Kemi, nivå 1, 100 poäng 

• Teknik, nivå 1, 100 poäng 

• Teknik, nivå 2, 100 poäng 

I denna remiss lämnar Skolverket förslag till ämnesplaner för de gymnasiegemensamma 
ämnena. Däremot lämnas inte förslag till ämnesplaner för de programgemensamma 
ämnena. Ämnesplanen för teknik kommer att remitteras i ett senare skede tillsammans med 
övriga ämnesplaner. 

 
52 Begreppet sex och samlevnad bytts till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna från 1 juli 2022.  
53 För elever på naturvetenskapsprogrammet ingår i stället ämnet biologi. 
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Teknikämnet är ett centralt ämne för eleverna på teknikprogrammet och bygger vidare på 
grundskolans teknikämne. Kursen teknik 1, 150 poäng, läses av alla, vanligtvis under hela 
första läsåret. I ämnet finns också teknik 2, 100 poäng och teknik specialisering, 100 poäng. 
Teknikämnet har idag ingen tydlig progression mellan kurserna. Teknik 1 är en bred kurs 
som ger gemensamma tekniska grunder och en introduktion till de fem inriktningar som 
finns på programmet. Teknik 2 är framskrivet särskilt med tanke på den teknik som behövs 
för civil- och högskoleingenjörsutbildning. Därför ingår teknik 2, 100 poäng, i inriktningen 
teknikvetenskap tillsammans med kurserna fysik 2 och matematik 4. Övriga inriktningar läser 
i stället 300 poäng inom det tekniska område som eleven valt, till exempel kurser inom 
programmering, arkitektur eller konstruktion. Teknik specialisering är valbar och finns i 
programfördjupningen. Kursen möjliggör fördjupning inom ett avgränsat teknikområde 
och kan läsas flera gånger med olika teknikinnehåll.  

Det finns ett behov av att stärka och fördjupa den gemensamma teknikbasen på 
programmet genom ett längre och mer sammanhållet ämne. Skolverket föreslår därför att 
teknikämnet får tre nivåer om vardera 100 poäng, där teknik nivå 1 och 2 ska läsas av 
samtliga elever på programmet inom de programgemensamma ämnena och teknik nivå 3 
blir obligatoriskt på inriktningen teknikvetenskap. På så sätt ges eleverna bättre 
förutsättningar att fördjupa sig i sitt huvudämne. Om enbart teknik nivå1, 150 poäng, 
motsvarande dagens kurs teknik 1, skulle ingå i det programgemensamma utrymmet skulle 
den önskade möjligheten till fördjupning utebli. 

Skolverket föreslår inga förändringar när det gäller de nationella inriktningarnas benämning, 
utan de fem nationella inriktningar som i dag finns på programmet föreslås kvarstå. 
Innehållet i inriktningarna kommer att remitteras i ett senare skede tillsammans med 
programfördjupningen. 
 
Alternativa lösningar  
Ett alternativ till förslaget att införa 50 poäng naturkunskap är att föreslå naturkunskap, 
nivå 1b, 100 poäng. Då skulle hållbarhetsperspektivet förstärkas ytterligare och önskat och 
efterfrågat innehåll vad gäller materialkunskap, hållbar produktutveckling och 
återanvändning ingå, vilket är relevanta kunskapsområden för teknikelever oavsett 
inriktningsval. Ett sådan förslag innebär att något annat ämne behöver minskas. Utifrån det 
förarbete av teknikprogrammet som Skolverket genomfört har synpunkter funnits på att 
ämnet fysik skulle kunna byggas upp av 100-poängsnivåer. En sådan justering skulle 
innebära att fysik nivå 1a omfattar 100 poäng, en minskning från dagens 150 poäng, och 
möjliggöra naturkunskap nivå 1b, 100 poäng, på teknikprogrammet. Kursen fysik 1a, 150 
poäng, uppfattas dessutom idag av elever som alltför omfattande. I Skolverkets arbete med 
ämnesplanerna syns också visst överlappande ämnesinnehåll mellan fysik och teknik. Av de 
skälen skulle en översyn av fysikämnet vara motiverad. Teknik och fysik är dock båda 
centrala ämnen för fortsatta ingenjörsstudier där också dagens kurs fysik 2 utgör ett särskilt 
behörighetskrav för bland annat civilingenjörsutbildningar. Dessa ämnen behöver därför 
diskuteras tillsammans. För att undvika överlapp kan i ett sådant arbete en justering av 
poängomfattning vad gäller fysik för teknikprogrammet på sikt komma att övervägas. 
Skolverket kommer att samråda med lärosäten i frågan. 

Som en alternativ lösning till förslaget att lägga till ämnet naturkunskap som 
gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet har Skolverket övervägt att förslå ämnet 
biologi eller ett nytt hållbarhetsämne som programgemensamt. Ytterligare ett förslag är att 
stärka teknikämnet med mera hållbarhetsinnehåll.  

Diskussion har förts bland experter och referensgrupper om att föreslå ämnet biologi i 
stället för ämnet naturkunskap, dels för att sexualitet, samtycke och relationer skulle 
omhändertas till stor del, dels för att biologi är ett mer vanligt behörighetsämne. Däremot 
återspeglas inte innehållet i biologi på samma sätt i teknikprogrammets examensmål som 
naturkunskap gör. Teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet har många likheter 



 48 (63) 

när det gäller ämnesinnehåll, men stora skillnader vad gäller examensmål. Det finns därför 
goda skäl att fortsatt skilja programmen åt när det gäller val av obligatoriska ämnen. 
Angående behörighet är även naturkunskap ett behörighetsgivande ämne, till exempel för 
utbildningar inom arkitektur och samhällsbyggande, vilket ytterligare stärker förslaget om 
att förorda naturkunskap på teknikprogrammet. 

Förslaget att ta fram ett nytt hållbarhetsämne för teknikprogrammet är en annan möjlighet. 
Ett sådan förslag skulle tillgodose behovet av miljö och hållbarhet, däremot skulle 
kunskapsområdet sexualitet, samlevnad och relationer gå förlorat. Ytterligare en alternativ 
lösning vore att förstärka hållbarhetsområdet i teknikämnet. Inte heller då skulle efterfrågan 
på undervisning om sexualitet, samlevnad och relationer få någon lösning. Det skulle också 
påverka teknikämnet så att innehållet blir bredare. Skolverkets bedömning är att ett ämne 
inte ska vara bredare än att en lärare ska kunna undervisa i det. 

Skolverket kan avstå från att föreslå ändringar i de gymnasiegemensamma ämnena på 
teknikprogrammet. Det skulle innebära att behovet av miljö och hållbarhet inte tillgodoses 
samt att bristen i matchning mellan examensmål och ämnesutbud kvarstår. Dessutom 
innebär det att merparten av skolans undervisning i sexualitet, samlevnad och relationer 
inte tillgängliggörs för elever på teknikprogrammet. 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Installationsteknik, nivå 1, 100 poäng  

• VVS och fastighet, nivå 1, 100 poäng  

• VVS och fastighet, nivå 2, 200 poäng.  
 
Skolverket föreslår en tydligare gemensam bas inom den programgemensamma delen för 
att ge en gemensam utgångspunkt för programmets fyra inriktningar. Denna bas blir det 
nya programgemensamma ämnet VVS och fastighet. I det nya ämnet VVS och fastighet ingår 
centralt innehåll från det nuvarande ämnet systemkunskap med kurserna systemuppbyggnad och 
värmelära och delar av kursen injusteringsteknik samt verktygs- och materialhantering.  

Vid en sammantagen bedömning kan Skolverket konstatera att ämnet och kursen verktygs-
och materialhantering inte längre behövs då kunskapsinnehållet ligger som en naturlig del i 
varje yrkesämne.  

Det nya programgemensamma ämnet installationsteknik, som Skolverket föreslår, utgår i den 
första nivån i ämnet på det nuvarande programgemensamma ämnet elektroteknik och kursen 
elkraftteknik 100 poäng. I dagens programstruktur ligger ämnet elektroteknik med kursen 
elkraftteknik inom det programgemensamma utrymmet och ämnet ellära med kursen praktisk 
ellära i två av programmets inriktningar (kyl- och värmepumpsteknik och fastighet) samt inom 
programfördjupningen. Dessa kurser ligger till grund för så kallad b-auktorisation hos 
Elsäkerhetsverket.54 I ett ämnesutformat system kommer motsvarande innehåll att ligga i 
ämnena installationsteknik, nivå 1, och ellära, nivå 1, och därmed utgöra den nya grunden för 
b-auktorisation i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.  

Skolverket föreslår inga ändringar avseende de nationella inriktningarna på programmet. 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med i dag. 

• Anatomi och fysiologi, nivå 1, 50 poäng 

• Anatomi och fysiologi, nivå 2, 50 poäng 

 
54 https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/ansok-om-auktorisation/auktorisationstyper/krav-for-b/ 

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/ansok-om-auktorisation/auktorisationstyper/krav-for-b/
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• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, nivå 1, 100 poäng 

• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, nivå 2, 100 poäng 

• Gerontologi och geriatrik, nivå 1, 100 poäng 

• Hälso- och sjukvård, nivå 1, 100 poäng 

• Hälso- och sjukvård, nivå 2, 100 poäng 

• Omvårdnad, nivå 1, 100 poäng 

• Omvårdnad, nivå 2, 100 poäng 

• Psykiatri, nivå 1, 100 poäng 

• Psykiatri, nivå 2, 100 poäng 

• Psykologi, nivå 1, 50 poäng 

• Samhällskunskap, nivå 1a2, 50 poäng 

• Social omsorg, nivå 1, 100 poäng 

• Social omsorg, nivå 2, 100 poäng 

• Svenska, nivå 1, 100 poäng 
 eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 1, 100 poäng. 
 
Programmet har inga inriktningar men en mycket stor programgemensam kärna. Föreslaget 
innebär inga förändringar i vilka ämnen och omfattning av ämnen som i dag ingår inom de 
programgemensamma ämnena för programmet. Konstruktionen i den nuvarande 
utformningen av vård- och omsorgsprogrammet och de förändringar som nyligen har 
gjorts av programmet som trädde i kraft hösten 2021 har till stor del tagit hänsyn till den 
kommande ämnesbetygsreformen. Detta framgår av att ämnena redan idag är uppbyggda 
så att de är sammanhållna med viss progression i en eller två nivåer. Konstruktionen av de 
programgemensamma ämnena är gjord med hänsyn till både gymnasieskolans och den 
kommunala vuxenutbildningens behov av ämnen och uppdelning av nivåer inom ämnena. 

Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 

Examensmål 
Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år implementerades för tio år sedan. Sedan 
dess har kvalifikationssystemet SeQF55 införts där vidareutbildningen har placerats på 
nivå 5. Vidareutbildningen har därefter succesivt fasat ut ämnen som inte bidrar till en 
examen ligger på nivå 5 i systemet. Skolverket ser dock ett behov av att ytterligare 
justeringar görs för att säkerställa nivå 5 i utbildningen i samband med en övergång till 
ämnesbetyg. Examensmålet föreslås därför få ändrade skrivningar om utbildningens mål 
och innehåll från fördjupade till specialiserade kunskaper. Dessutom föreslår Skolverket 
förstärkningar kring hållbarhet, digitalisering och de kunskaper och färdigheter som 
ingenjörsrollen kräver. I förslaget till ändring av examensmålet görs också ett förtydligande 
att vidareutbildningen är en yrkesutbildning och bygger på det högskoleförberedande 
teknikprogrammet. 

Skolverket föreslår också mindre justeringar av avsnitten om profilerna i examensmålets 
senare del. För att skrivningarna bättre ska överensstämma med den snabba 
teknikutvecklingen och de behov som finns på arbetsmarknaden har dessa avsnitt 
uppdaterats. De har också fått likartad uppbyggnad och omfång. 

Även ämnesplaner och utbudet av ämnen i programstrukturen behöver justeras utifrån 
SeQF nivå 5 i samband medövergången till ämnesbetyg. Dessa förslag avser Skolverket att 
remittera vid ett senare tillfälle. 

 
55 Förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, se även 
https://www.seqf.se/. 

https://www.seqf.se/
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1.3 Förslag till ändrade programmål och programstrukturer för de nationella 
programmen i gymnasiesärskolan 

Under respektive program nedan har Skolverket valt att endast redovisa förändringar i 
programmålen där det finns särskilda skäl. I övrigt hänvisar Skolverket till skrivningen 
under A. Allmänt, Gymnasiesärskolans programmål. 

Programmet för administration, handel och varuhantering (förslag till ny 
benämning programmet för handel och service) 

Skolverket föreslår att benämningen av programmet för administration, handel och varuhantering 
ändras till programmet för handel och service. Skälet är att Skolverket har identifierat att det finns 
ett behov av att knyta utbildningen närmare relevanta arbetsområden inom till exempel 
butiksarbete, med fokus på service, där elever kan få en framtida anställning eller 
sysselsättning. En sådan ändring förutsätter dock en ändring av bilaga 3 till skollagen där de 
nationella programmen i gymnasiesärskolan anges. Förslaget kräver därför riksdagsbeslut. 

Enligt Skolverkets bedömning är det nuvarande namnet dessutom delvis missvisande i 
relation till det reviderade försäljnings- och serviceprogrammet i gymnasieskolan, som 
börjar gälla från 1 juli 202256, där inriktningen administrativ service har avvecklats. 
Anledningen till att inriktningen har avvecklats är framför allt att det är få elever som läser 
inriktningen. De administrativa ämnena föreslås efter revideringen av programmet i 
gymnasieskolan i stället finnas inom programfördjupningen på programmet. 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Entreprenörskap, nivå 1, 100 poäng  

• Handel, nivå 1, 100 poäng 

• Handel, nivå 2, 100 poäng 

• Information och kommunikation nivå 1, 100 poäng 

• Praktisk marknadsföring, nivå 1, 100 poäng 

• Försäljning och kundservice, nivå 1, 100 poäng 

Skolverket föreslår att ämnet handel ska vara uppdelat i tre nivåer varav två nivåer inom den 
programgemensamma delen och den tredje nivån i programfördjupningen. Skolverket 
planerar dessutom för ett nytt ämne försäljning och kundservice, som sannolikt kommer att ha 
tre nivåer, varav en nivå i den programgemensamma delen. Det nuvarande ämnet handel 
kommer att delas i två ämnen, handel och praktisk marknadsföring, då innehållet idag har 
tydligt skilda delar som inte går att inkludera i ett ämne med betygskriterier som gäller för 
hela ämnet. Det nya ämnet praktisk marknadsföring kommer att bestå av två nivåer. 

Koppling till framtida yrkesliv 
För att tydligare koppla programmet till det framtida arbetslivet för målgruppen har det 
funnits ett behov av att göra en översyn av programstrukturen. Eftersom de flesta 
arbetstillfällena finns inom service i butik eller lager ser Skolverket ett behov av att 
tydliggöra vilka arbetsuppgifter som elever från programmet kan utföra efter avslutad 
utbildning. Skolverket föreslår därför är de administrativa ämnena tas bort från den 
programgemensamma delen, men finns kvar i programfördjupningen om det skulle finnas 
behov av att erbjuda sådana ämnen. Förslaget innebär också, utifrån försäljnings- och 
serviceprogrammet i gymnasieskolan, en översyn och anpassning för att få en bättre 
överensstämmelse med de programgemensamma delarna. 

Programmet för estetiska verksamheter 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Estetisk kommunikation, nivå 1, 100 poäng 

 
56 Ändring av programmets benämning infördes genom lagen (2020:446) om ändring i skollagen (2010:800). 
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• Konst och kultur, nivå 1, 100 poäng 

• Digitalt skapande, nivå 1, 100 poäng  

• Service och bemötande, nivå 1, 100 poäng 

• Svenska, nivå 2, 100 poäng 
eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng 

Skolverket föreslår att ämnet service och bemötande flyttas från programfördjupningen till den 
programgemensamma delen med 100 poäng. Anledningen är behovet att bredda 
programmet för estetiska verksamheter för att ge eleverna utökade möjligheter till 
arbetsplatsförlagt lärande och bättre förberedelse för ett framtida yrkesliv. Vidare finns ett 
särskilt behov av att utveckla elevernas kommunikativa förmågor inom ramen för 
programmet. Detta föreslår Skolverket också ska skrivas fram tydligare i programmålen. 
Enligt Skolverkets bedömning kan eleverna få bättre möjligheter att arbeta inom fler 
yrkesområden utöver kulturområden, där estetiska färdigheter och kommunikativa 
förmågor kan användas, till exempel inom fritidsverksamhet, förskolan, äldreomsorg, 
handel och service. 

Skolverket föreslår vidare att ämnet medieproduktion flyttas från de programgemensamma 
ämnena till programfördjupningen och att ämnet digitalt skapande läggs till i de 
programgemensamma ämnena med 100 poäng. Skolverket ser tydliga behov av att 
förstärka digitaliseringen inom estetiska verksamheter. Att digitalt skapande blir ett 
programgemensamt ämne är ett sätt att stärka elevernas kunskaper om och färdigheter i 
digitalt skapande. Eleverna förbereds också för ett alltmer digitaliserat samhälle. 
Motsvarande förslag har lagts för estetiska programmet inom gymnasieskolan. 

Skolverket föreslår också att dagens ämne estetisk kommunikation 100 poäng flyttas från 
programgemensamma ämnen till programfördjupningen för att öka flexibiliteten och 
möjligheten att anpassa utbildningen efter målgruppens olika behov. Även för estetiska 
programmet föreslås enbart en nivå om 100 poäng i ämnet estetisk kommunikation som 
programgemensamt ämne. 

Koppling till framtida yrkesliv 
För att skapa bättre förutsättningar för arbetsförlagt lärande (apl) och för etablering på 
arbetsmarknaden har programmålet och programstrukturen breddats så att utbildningen 
förbereder för fler yrkesområden än i dag. Både bland de experter som Skolverket anlitat 
och i myndighetens referensverksamhet har det framkommit att skolor och rektorer har 
problem med att hitta apl-platser inom kultursektorn, något som Skolverket även 
konstaterat i tidigare utvärderingar. Arbeten inom kultursektorn är få och det är svårt för 
både elever från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan att få tillgång till sådana arbeten. 
Speciellt gäller detta artistiska jobb, men även inom angränsande områden. De ändringar 
som föreslås för att möta dessa utmaningar är bredare skrivningar i programmålet, där 
kommunikativa förmågor getts en större plats vid sidan av estetiska färdigheter och fler 
exempel på arbetsområden har skrivits fram. Detta blir också synligt i programstrukturen 
genom att service och bemötande föreslås bli ett programgemensamt ämne. 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (förslag till ny benämning 
programmet för fastighet och byggnation) 

Skolverket föreslår att benämningen av programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
ändras till programmet för fastighet och byggnation. En sådan ändring förutsätter dock en 
ändring av bilaga 3 till skollagen där de nationella programmen i gymnasiesärskolan anges. 
Förslaget kräver riksdagsbeslut. 

Ändringen är enligt Skolverkets bedömning nödvändig med anledning av att dagens 
benämning är missvisande, dels för eleven som ska välja utbildning och yrkesinriktning dels 
för de undervisande lärarna men också för de arbetsgivare som tillhandahåller 
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arbetsplatsförlagt lärande eller tar emot eleven efter utbildningens slut. Dagens benämning 
har ifrågasatts av såväl bransch som utbildningsanordnare. Idag pekar benämningen delvis 
på yrkesområden som inte är relevanta eller aktuella för programmet och eleverna på 
programmet. Det som ifrågasätts är termen och arbetsområden kopplade till anläggning. 

Den typ av anläggningsarbete som kan vara aktuellt efter genomgången utbildning för 
programmet kan inkluderas inom ramen för respektive område fastighet och byggnation. 
Förändringen föreslås därför för att förtydliga utbildningens innehåll och för att reellt 
stärka programmets koppling till den mottagande arbetsmarknaden. 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Byggkunskap, nivå 1, 200 poäng  

• Fastighetsskötsel, nivå 1, 200 poäng 

Skolverkets föreslag innebär ett förtydligande när det gäller programmets huvudområden, 
bygg och fastighet. Som ett led i att skapa sammanhållna ämnen med progression och att 
förstärka programmets huvudområden så kommer innehållet i ämnet material och verktyg att 
ingå i de programgemensamma ämnena. Följden blir att de nya ämnena byggkunskap och 
fastighetsskötsel förstärks. Detta har bedömts vara möjligt att göra utan att ursprunglig 
poängomfattning för den programgemensamma delen utvidgas. 

Koppling till framtida yrkesliv 
Förslaget till ändring av programnamnet är en av de förändringar som föreslås för att stärka 
kopplingen till det framtida arbetslivet genom att tydligt visa vad utbildningen innehåller 
och kan leda till. Diskussioner har också förts med de nationella programråden för VVS-
och fastighetsprogrammet respektive bygg-och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan 
samt med skolor som erbjuder programmet. I dessa diskussioner uppges att eleverna idag 
främst kommer ut på arbetsplatsförlagt lärande (apl), praktik och i arbete efter avslutad 
utbildning inom fastighetsområdet eller inom området handel. 

Inom området fastighet ser branschen, här representerade genom aktuella delar av det 
nationella programrådet kopplat till VVS-och fastighetsprogrammet, att eleverna från 
programmet för fastighet, anläggning och byggnation får arbete inom fastighetsskötsel med 
fokus på utemiljö och inom återvinning. 

Inom området byggnation ser branschen, här representerade genom aktuella delar av det 
nationella programrådet kopplat till bygg- och anläggningsprogrammet, att eleverna från 
programmet för fastighet, anläggning och byggnation i viss mån får anställning inom 
service och underhåll samt inom byggvaruhandel. Genom ett ändrat programnamn och 
förändringar i ämnesinnehåll bedömer Skolverket att det öppnas upp fler möjligheter till 
sysselsättning. 

I samråd med företrädare för handelsbranschen har det framkommit att eleverna kan få 
placering inom fackhandel och återbruk kopplat till programmets områden. Förslagna 
förändringar avser att stärka programmet med ämnen inom handel. 

Programmet för fordonsvård och godshantering 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Fordonsvård och godshantering, nivå 1, 200 poäng 

• Fordonsvård och godshantering, nivå 2, 200 poäng 

Skolverket föreslår att nuvarande kurser inom ämnena fordonsbranschen, fordonsteknik och 
godshantering inom den programgemensamma delen ersätts av det nya ämnet fordonsvård och 
godshantering, vilket också medför att den programgemensamma delen minskar med 200 
poäng. Skolverket föreslår att ämnet fordonsteknik tas bort ur den programgemensamma 
delen eftersom ämnet inte leder till sysselsättning för elever från programmet. Detta sker 
till förmån för en mer koncentrerad och avgränsad grund för att eleven ska kunna välja 
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något av de två olika huvudspåren fordonsvård eller godshantering som ämnena inom 
programmets programfördjupning i huvudsak kommer att syfta till. Förändringarna medför 
ökat poängutrymme i programfördjupningen och genom detta stärks också elevernas 
möjlighet att tillgodogöra sig mer fördjupade kunskaper inom respektive huvudspår. 
Förslagen bedöms även stärka programmets arbetsmarknadsrelevans. 

Koppling till framtida yrkesliv 
Skolverket föreslår förändringar i syfte att stärka programmets arbetsmarknadsrelevans 
men också för att stärka elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i större 
omfattning än idag. Skolverket föreslår att programmets innehåll inriktas mot i huvudsak 
två olika yrkesområden, fordonsvård och godshantering. Skolverket bedömer att det ger en 
ökad tydlighet att ta bort arbetsuppgifter ur programmålen som kräver mer avancerade 
kunskaper, till exempel rekonditionering och fordons- och maskinfordonsreparationer. 
Dessa förändringar bedömer Skolverket kan öka elevernas möjligheter till anställning efter 
slutförd utbildning eftersom eleverna får möjlighet att tillgodogöra sig fördjupade 
kunskaper som är mer sammanhängande och relevanta för specifika arbetsuppgifter inom 
respektive huvudspår och ett framtida arbetsliv. 

Programmet för hantverk och produktion 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med idag. 

• Form och design, nivå 1, 100 poäng 

• Hantverk och produktion, nivå 1, 200 poäng 

• Hantverk och produktion, nivå 2, 100 poäng. 

Koppling till framtida yrkesliv 
För att tydliggöra kopplingen till framtida yrkesliv föreslår Skolverket i programmålets 
första stycke ett tydliggörande av de kunskapsområden som främst speglar ett framtida 
yrkesliv för elever från programmet genom skrivningen ”Efter avslutat program ska 
eleverna ha kunskaper för arbete inom till exempel materialbearbetning, industriell 
produktion och underhåll i verkstad.” 

Materialbearbetning kan vara både utifrån en hantverksmässig och en maskinell 
bearbetning. Industriell produktion visar på att programmet riktar sig till storskalig 
produktion eller serietillverkning. Nationella programrådet ser möjligheter för elever från 
programmet att få anställning kopplad till industriell produktion där det finns företag med 
större arbetsplatser och flera anställda. Tillverkningsvolymen gör det möjligt för anställning 
med avgränsade arbetsuppgifter som kan vara både en hantverksmässig uppgift och en 
maskinell uppgift. Vid dialog med skolor som bedriver utbildning inom programmet för 
hantverk och produktion har det framkommit att elever fått anställning på större företag 
där arbetsuppgifterna är kopplade till storskalig produktion, till exempel hantverksmässig 
montering av fönster. Utifrån den utgångspunkten syftar Skolverkets förslag till att skapa 
ett program som vänder sig mot produktion av produkter, till exempel inom trä- och 
metallsektorn. 

Programmet för hotell, restaurang och bageri 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Måltid och bransch, nivå 1, 200 poäng 

• Måltid och bransch, nivå 2, 200 poäng 

• Måltid och bransch, nivå 3, 200 poäng 

Skolverket föreslår ett längre och mer sammanhållet ämne i form av en sammanslagning av 
innehållet i de nuvarande programgemensamma kurserna i det nya ämnet måltid och 
bransch. På skolorna är det idag ofta samma lärare som undervisar i alla dessa kurser. 
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Dagens ämne service och bemötande föreslås därför ingå i det nya ämnet. En sammanslagning i 
syfte att skapa längre och mer sammanhållna ämnen lämpar sig alltså enligt Skolverkets 
bedömning väl i detta fall. 

Koppling till framtida yrkesliv 
I programmålet för programmet för hotell, restaurang och bageri föreslås färdigheter inom 
service- och bemötande lyftas fram tydligare som en väg in i ett framtida yrkesliv. Den 
föreslagna sammanslagningen av dagens programgemensamma ämnen till det nya ämnet 
måltid och bransch spänner över hela programmets bredd och har på samma sätt som dagens 
ämne måltids- och branschkunskap en orienterande och yrkesvägledande dimension. Den 
föreslagna förändringen ger möjligheter till flexibilitet och anpassningar utifrån eleven och 
det lokala arbetslivet. 

Programmet för hälsa, vård och omsorg 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet: 

• Barnet i förskolan, nivå 1, 100 poäng  

• Fritid och friskvård, nivå 1, 100 poäng  

• Hälsa nivå 1, 100 poäng 

• Människan, nivå 1, 100 poäng 

• Service och bemötande, nivå 1, 100 poäng 

• Vård och omsorg, nivå 1, 200 poäng 

I dagens programstruktur ingår inte ämnet barnet i förskolan och fritid och friskvård i den 
programgemensamma delen. Ämnet hälsa har i dag två kurser om 100 poäng vardera i den 
programgemensamma delen. I förslaget till programgemensamma ämnen föreslås endast 
100 poäng vara kvar i den programgemensamma delen. Ämnet hälsa nivå 2, 100 poäng, 
föreslås i stället få erbjudas inom programfördjupningen. Detta blir ett sätt att tydliggöra att 
hälsa inte är ett arbetsområde som programmet i huvudsak förbereder för. Möjligheten att 
fortsätta läsa ämnet finns dock kvar inom programfördjupningen. Samtliga ämnen som 
föreslås i den programgemensamma delen kommer även att finnas med fler nivåer i 
programfördjupningen. 

Koppling till framtida yrkesliv 
För att programmålet tydligare ska peka mot möjliga arbetsområden föreslås en förändring 
i skrivningarna kring vilka arbetsområden som kan vara aktuella efter genomgången 
utbildning på programmet. I den nuvarande lydelsen av programmålet lyfts arbete inom 
friskvårdssektorn och arbete inom hälsofrämjande områden fram. Då det är svåra områden 
att få arbete inom för alla, oavsett utbildningsnivå, föreslås den delen tonas ner till förmån 
för fritidssektorn, förskola och äldreomsorg. Arbetsuppgifter som skulle kunna vara 
aktuella är olika former av hushållsarbete och lokalvård samt stöd i unga och äldres vardag 
och utevistelse. Förslaget är därför att i programmålet även lyfta kunskaper om 
förskolebarns lärande då det inte syns alls i den nuvarande lydelsen av programmålet. Det 
tydliggör att förskolan kan vara ett aktuellt arbetsområde för programmets elever. 

Programmet för samhälle, natur och språk 

Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med i dag. 

• Engelska, nivå 2, 100 poäng 

• Geografi, nivå 1, 100 poäng 

• Medieproduktion, nivå 1, 100 poäng 

• Naturkunskap nivå 2, 100 poäng 

• Samhällskunskap, nivå 2, 100 poäng 

• Svenska, nivå 2, 100 poäng  
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eller 

• Svenska som andraspråk, nivå 2, 100 poäng. 

Programmet har inte någon tydlig profil mot ett specifikt kunskap- eller arbetsområde, 
såsom exempelvis programmet för estetiska verksamheter. Däremot finns ett behov av fler 
yrkesämnen inom programfördjupningen. Skolverket avser därför att föreslå att fler 
yrkesämnen läggs till inom programfördjupningen, men dessa förslag kommer att 
remitteras i ett senare skede. 

Koppling till framtida yrkesliv 
Efter flera samråd med lärare från gymnasiesärskolan har det framkommit att eleverna i 
målgruppen för programmet är intresserade av det teoretiska innehållet i programmet och 
aktivt har valt bort ett mer yrkesspecifikt program. Behovet att skapa meningsfull apl är 
ändå av största vikt för eleverna, då det utgör en stor del av utbildningen och är värdefullt 
för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Skolverket avser därför att föreslå att fler 
yrkesämnen läggs till i programfördjupningen för att ge eleverna möjlighet till att lättare få 
en apl-plats, vilket ökar anknytningen till yrkeslivet. Dessa förslag kommer att remitteras i 
ett senare skede. 

Skolverket föreslår att programmålet stärks för att möjliggöra för eleverna att nå ett yrkesliv 
genom att följande skrivning läggs till: ”Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper 
för arbete inom till exempel service och handel, eller inom andra områden där kunskaper 
om samhälle och natur samt kommunikativa färdigheter används.” 

Programmet för skog, mark och djur 
Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för programmet, vilket inte 
innebär någon förändring av de programgemensamma ämnena eller deras omfattning 
jämfört med i dag. 

• Biologi – naturbruk, nivå 1, 100 poäng 

• Naturbruk, nivå 1, 200 poäng 

• Naturbruksteknik, nivå 1, 100 poäng 

Koppling till framtida yrkesliv 
Referensarbetet visar att flera av de yrkesområden som eleverna inom programmet för 
skog, mark och djur utbildas inom lämpar sig väl för målgruppen sett till arbetsuppgifternas 
komplexitet. De branscher där eleverna kan komma att verka är emellertid kraftigt 
överrepresenterade i statistiken när det gäller arbetsplatsolyckor. Därför föreslår Skolverket 
att säkerhet betonas på ett tydligare sätt i programmålen och att svårighetsgraden på 
arbetsuppgifterna justeras och anpassas till målgruppen. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det Skolverket vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Skolverket gör bedömningen att det även kunde ha varit möjligt att utveckla andra modeller 
för att skriva ämnesplaner, än att behålla strukturen från Gy11. En möjlighet skulle vara att 
införa fler målnivåer i varje ämne och bredda utgångspunkterna för det centrala innehållet. 
En annan möjlighet skulle vara att skriva ämnesplaner i form av så kallade läranderesultat. 
Skolverkets bedömning är dock att detta skulle innebära mycket genomgripande 
förändringar i de gymnasiala styrdokumenten, utöver vad som föranleds av utredningen 
och propositionen som ligger till grund för uppdraget att förbereda för ämnesbetyg. Frågan 
skulle i så fall ha behövt utredas särskilt för att det skulle vara möjligt att bedöma fördelar 
och nackdelar, i likhet med vad som gjorts av den nuvarande modellen.57 

 
57 Se bland annat betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål- och 
uppföljningssystem. SOU 2007:28 
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Enligt myndighetens instruktion ska Skolverket kontinuerligt bedöma behovet av 
utveckling av läroplaner och andra styrdokument för skolväsendet som regeringen beslutar 
om. Myndigheten ska vid behov föreslå ändringar av dessa samt även utforma och 
kontinuerligt utveckla de styrdokument som myndigheten har bemyndigande att meddela 
föreskrifter om.58 I samband med uppdraget om att förbereda för ett införande av 
ämnesbetyg har myndigheten gjort bedömningen att arbetet enligt instruktionen ska 
bedrivas parallellt så att de styrdokument som beslutas inför ett införande av ämnesbetyg är 
uppdaterade och relevanta. Alternativet att inte uppdatera innehållet i program och ämnen 
skulle riskera att innebära att de styrdokument som ska tillämpas från och med 1 juli 2025 
skulle vara inaktuella. 

När det gäller gymnasiesärskolan skulle en förändring inom området 
gymnasiesärskolegemensamma ämnen kunna ha varit ett alternativ. I Skolverkets 
referensarbete har det framkommit att de kunskaper och färdigheter som ges inom ramen 
för ämnet hem- och konsumentkunskap av många anses som de viktigaste kunskaperna för 
eleverna att få med sig efter utbildning i gymnasiesärskolan. Ämnet ska ge kunskaper om 
konsumtion samt vilka konsekvenser olika val i hemmet får för ekonomi, miljö och hälsa. 
Ämnet ger också en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag vilket är en 
förutsättning för ett långsiktigt och tryggt arbetsliv och elevens möjligheter att fungera som 
samhällsmedborgare. Då dessa förmågor kan anses vara centrala har ett alternativ varit att 
införa nämnda ämne, eller en variant därav, som ett nytt gymnasiesärskolegemensamt 
ämne. Skolverket har emellertid gjort bedömningen att ett nytt gymnasiesärskolegemensamt 
ämne inte ligger inom ramen för detta uppdrag varför hem- och konsumentkunskap precis som 
idag får fortsätta vara en del av programfördjupningen och därmed vara tillgängligt för 
skolorna att lägga in i sina strukturer. 

Övriga alternativa lösningar redovisas under respektive ämne och program i de fall 
Skolverket har bedömt att det finns sådana tydliga alternativa lösningar. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Skolverkets förslag berör elever, lärare, rektorer och annan personal som arbetar i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och i kommunal vuxenutbildning (komvux) på 
gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå. Studie- och yrkesvägledare 
inom berörda skolformer berörs också. Förslagen får konsekvenser för såväl offentliga som 
enskilda huvudmän och vissa andra utbildningsanordnare som tillhandahåller utbildning 
motsvarande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå respektive utbildning 
motsvarande kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Gymnasieskolan 
Läsåret 2020/2021 fanns 360 847 elever i gymnasieskolan vid sammanlagt 442 skolenheter, 
varav 230 med kommunal huvudman, 205 med enskild huvudman och 7 regiondrivna 
skolenheter. En huvudman kan erbjuda samtliga nationella gymnasieprogram eller endast 
vissa av programmen.  

Skolverket föreslår att elever på försäljnings- och serviceprogrammet och hotell- och 
turismprogrammet ska läsa svenska, nivå 2 eller svenska som andraspråk, nivå 2 som 
programgemensamt ämne. Myndigheten föreslår även att elever på försäljnings- och 
serviceprogrammet ska läsa engelska, nivå 2 som programgemensamt ämne. Branschen och 
skolor betonar behovet av goda språkkunskaper, i både tal och skrift, för arbete inom 
handel. Elever på de båda programmen läser i förhållandevis stor utsträckning redan idag in 
de av dagens kurser som ger grundläggande behörighet59, där de av dagens kurser som 
berörs ingår. Bland avgångseleverna 2020/2021 läste 40,7% av eleverna på handels- och 
administrationsprogrammet och 45,5% av eleverna på hotell- och turismprogrammet in 

 
58 5 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
59 Ibid. 
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grundläggande behörighet. För att få examen från ett yrkesprogram behöver eleven ha 
godkända betyg i 2 250 poäng av ett fullständigt program som omfattar 
2 500 gymnasiepoäng, samt godkända betyg i dagens kurser svenska 1 eller svenska som 
andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkänt betyg i gymnasiearbetet och godkända 
betyg i 400 poäng av de programgemensamma ämnena. Elever som går försäljnings- och 
serviceprogrammet eller hotell- och turismprogrammet kommer utifrån Skolverkets förslag 
att läsa 1 200 (försäljnings- och serviceprogrammet) respektive 1 100 (hotell- och 
turismprogrammet) poäng i de programgemensamma ämnena. Detta innebär att eleverna 
kan få examen även om de inte har godkänt betyg i engelska, nivå 2, eller svenska eller 
svenska som andraspråk, nivå 2. Förslaget bör därmed få mycket begränsade konsekvenser 
för genomströmningen på programmen. 

Gymnasiesärskolan 
Läsåret 2020/2021 fanns 6 578 elever i gymnasiesärskolan vid sammanlagt 172 skolenheter, 
varav 141 med kommunal huvudman, 26 med enskild huvudman och 5 regiondrivna 
skolenheter. En huvudman kan erbjuda samtliga gymnasiesärskoleprogram eller endast 
vissa av programmen. 

Komvux på gymnasial nivå 
Läsåret 2020/2021 fanns 242 097 elever inom komvux på gymnasial nivå vid 239 
skolenheter. Statistik saknas för omfattningen av upphandlad utbildning. Utöver detta finns 
3 regiondrivna huvudmän. 

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå 
Läsåret 2020/2021 fanns 3 280 elever inom komvux som särskild utbildning på gymnasial 
nivå vid 163 skolenheter. Statistik saknas för omfattningen av upphandlad utbildning. 

Lärare 
Lärare kommer att behöva ta del av de planerade informations- och 
implementeringsinsatser som Skolverket kommer att genomföra, men även av lokala 
informations- och implementeringsinsatser. Det handlar dels om information och 
implementering vad gäller modellen för ämnesbetyg, dels vad gäller ämnes- och 
programspecifika förändringar. Skolverket avser att återkomma med mer information om 
implementering i samband med att alla övriga ämnen för den gymnasiala nivån remitteras. 

För de lärare som har behörighet i dagens gymnasiegemensamma ämnen kommer 
behörigheterna att kvarstå i respektive nytt ämne med samma namn. Det som kan komma 
att få konsekvenser, men som inte ingår i denna remiss, är ändringar avseende kurser som i 
dag ingår i de gymnasiegemensamma ämnena men som framgent kommer att behöva bli 
egna ämnen på grund av modellen för ämnesbetyg. Dessa nya ämnen kommer att 
remitteras i samband med övriga ämnen i nästa remissomgång. Skolverkets bedömning är 
att till exempel en behörighet i dagens ämne svenska även ska kunna omfatta de planerade 
nya ämnena litteratur, retorik och skrivande som bedöms bli egna ämnen. Skolverket samråder 
med Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vad 
gäller frågor om lärarbehörigheter och lärarutbildning. 

Staten 
Förslagen får även konsekvenser för statliga myndigheter inom utbildningsområdet. I 
propositionen beskrivs att Universitets- och högskolerådet (UHR) påverkas i stor 
omfattning då myndigheten behöver göra om i sina digitala system, vissa föreskrifter och 
även genomföra implementeringsinsatser. Universitet och högskolor kan påverkas utifrån 
behörighetsfrågor i olika ämnen. Centrala studiemedelsnämnden (CSN) kommer behöva 
anpassa sitt handläggningssystem med anledning av förslaget om ämnesbetyg. Skolverket 
samråder med dessa myndigheter i uppdragets genomförande. 

Vidare berörs Statens skolinspektion (Skolinspektionen) när det gäller beslut om 
godkännanden som huvudmän för en viss utbildning som lämnas med stöd av 2 kap 5 § 
skollagen (2010:800) utifrån de förändringar som föreslås om vissa program och 
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inriktningars benämningar. När det gäller Skolinspektionens tillståndsgivning har 
myndigheterna kontakt för att säkerställa att de huvudmän som berörs informeras i tid och 
att eventuella nya tillstånd hanteras på lämpligt sätt. Även Statens institutionsstyrelse (SiS) 
och Kriminalvården som anordnare av utbildning motsvarande gymnasieskola respektive 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå berörs av förslagen. 

Skolverket har för avsikt att planera och genomföra informations- och 
implementeringsinsatser gentemot huvudmännen samt ta fram olika former av 
stödmaterial, bedömningsstöd och reviderade nationella prov. Förslagen får också 
konsekvenser för Skolverkets handläggning av lärarlegitimationer och statsbidrag. 

Förslaget får vidare konsekvenser för Skolverkets möjligheter att analysera 
betygsstatistiken, om inte alla nivåbetyg samlas in. Om enbart den högsta godkända nivån 
läggs in i examensbeviset kommer myndigheten inte att veta hur många elever som läste en 
högre nivå och fick betyget F, om inte betyget i den kursen krävs för att få en 
gymnasieexamen. Myndigheten kommer inte heller att ha tillgång till de lägre nivåbetygen 
när eleven har fått ett godkänt betyg i den högre nivån. Detta kan komma att innebära 
särskilda problem om man vill jämföra resultat på nationella prov med motsvarande 
nivåbetyg. Eftersom lärarna kommer att betygsätta eleverna på alla nivåer som de läser 
menar Skolverket att det vore lämpligt att alla nivåbetyg rapporteras in. Den exakta 
lösningen för detta behöver utredas vidare. Om nivåbetygen inte skulle ingå i 
rapporteringen så skulle det kunna få stora konsekvenser när det gäller analys för 
Skolverket och forskarsamhället. 

4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför 

4.1 Kostnadsmässiga konsekvenser 

De kostnadsmässiga konsekvenser som införande av ämnesbetyg innebär redovisas i 
propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 
2021/22:36). I propositionen konstaterar regeringen att det visserligen kan komma att 
behövas visst förberedande arbete inför att de förändrade bestämmelserna om 
sammantagen bedömning och ämnesbetyg träder i kraft, men att kompetensutveckling, 
ämnesdidaktiska diskussioner med mera inte är något nytt, utan en naturlig del av lärares 
arbete, reglerat i skollagen60, och således ligger inom ramen för huvudmannens normala 
ansvar. Regeringen bedömer däremot att det, trots detta, under en övergångsperiod kan 
behövas särskilda riktade stödinsatser med anledning av förslagen som bör genomföras 
med hjälp av statlig finansiering. 

Skolverket bedömer också att myndigheten behöver göra implementeringsinsatser för 
skolhuvudmän utifrån förslagen. Regeringen har avsatt medel för ändamålet. Sådana 
insatser avser att motverka ytterligare kostnader hos skolhuvudmännen för att se till att de 
är väl förberedda för ett system med ämnesbetyg. Sådana kostnader beräknas tillkomma 
med 30 miljoner kronor för 2022, 35 miljoner kronor för 2023 samt 20 miljoner kronor för 
2024 för föreskriftsarbete, implementeringsinsatser, information, stödmaterial, digitala 
system, processen för ändringar i lärares legitimation med mera. Medel har även avsatts för 
UHR:s arbete med att införa ämnesbetyg. 

När det gäller Skolverkets förslag som redovisas i denna konsekvensutredning har 
myndigheten identifierat vissa kostnadsmässiga konsekvenser, bland annat i fråga om 
lärarlegitimation. Att meddela legitimationer till lärare och efter ansökan komplettera dessa 
är en del av Skolverkets uppdrag. Även om Skolverket eftersträvar en smidig och 
automatiserad hantering av lärares behörighet i legitimationerna med anledning av förslagen 

 
60 2 kap. 34 § skollagen (2010:800). 
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kan myndigheten konstatera att lärare kan komma att påverkas om ämnen ändras och detta 
innebär att lärarna behöver ansöka om eller komplettera sin legitimation. Ansökan om 
legitimation eller komplettering av legitimation är normalt förenad med en avgift för den 
sökande, 1 500 kronor för ansökan om legitimation och 750 kronor för komplettering. 
Skolverket delar regeringens bedömning att sådana kompletteringar eller ändringar bör vara 
avgiftsfria för läraren och att det därför kan finnas behov av att se över regelverket om 
avgifter i detta avseende. Utredningen har gjort en beräkning av vilka kostnader som skulle 
uppstå om lärares legitimationer behöver ändras och uppskattar kostnaden till 6 miljoner 
kronor fördelade på tre år. 

Vidare bedömer Skolverket att myndighetens förslag kan innebära vissa kostnadsmässiga 
konsekvenser för huvudmännen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom komvux (i 
form av inköp av läromedel, lärplattformar och viss anpassning av informationsmaterial). 
Regeringen har föreslagit att kompensation för implementering av reformen ska ges med 
25 miljoner kronor per år för åren 2023–2024. Därutöver beräknas 140 miljoner kronor 
tillföras Skolverket för fördelning av statsbidrag till skolhuvudmännen för åren 2024–2026. 

4.2. Jämställdhetsperspektiv och funktionshinderperspektiv 

Skolverket bedömer att förslagen inte medför några negativa effekter för 
jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet har i stället förstärkts i samtliga examensmål för 
gymnasieskolan och i programmålen för gymnasiesärskolan samt i flera av de 
gymnasiegemensamma ämnena. På teknikprogrammet föreslås att naturkunskap blir 
gymnasiegemensamt ämne, vilket innebär att kunskapsinnehåll om sexualitet, samlevnad 
och relationer tillkommer på programmet. Skolverket bedömer att detta är positivt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Skolverket bedömer att förslagen om längre och mer sammanhållna ämnen samt färre 
detaljer i betygskriterierna kommer att gynna samtliga elever, inklusive elever med 
funktionsnedsättning, exempelvis genom minskad stress inför betygssättning. 

4.3. Nationella minoriteter 

Då syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i 
undervisningen och skapa förutsättningar för mer rättvisande betyg bedömer Skolverket att 
förslagen kommer att få positiva effekter även för de nationella minoriteterna. Dessutom 
synliggörs de nationella minoriteterna ytterligare i Skolverkets förslag till ämnesplaner i 
historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. 

4.4 Elevers bästa 

Skolverket bedömer att förslagen är förenliga med barnkonventionens artiklar och 
bestämmelsen i 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) om att barnets bästa ska vara 
utgångspunkten i all utbildning. Samråd har skett med elevorganisationer och även i samtal 
med elever i samband med besök i referensskolor, där förslagen har diskuterats med elever 
som till övervägande del stödjer förslagen. 

Bedömningen grundas på att förslagen i ett ämnesutformat system ökar möjligheten till 
längre och mer sammanhållna ämnen som ger eleverna mer tid för lärande innan ett slutligt 
betyg sätts i ett ämne. Sammanhållna ämnen med progression kommer att minska 
fragmentiseringen och kan bidra till att öka elevers motivation, samt sänka den stress som 
kursbetygen skapar. Det kan också möjliggöra att mindre tid behöver läggas på bedömning 
och betygssättning, vilket ger mer tid för undervisning och i och med det en bättre 
förberedelse för både arbetsliv och fortsatta studier. 
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5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Skolverket bedömer att förslagen inte påverkar de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen. 

6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Regeringen föreslår i propositionen om ämnesbetyg (prop. 2021/22:36) att de ändringar 
som innebär att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
kommunal vuxenutbildning ska träda i kraft den 15 juli 2022 och tillämpas första gången i 
fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förslagen innebär att de första 
elever som kommer att ges ämnesbetyg är de elever som påbörjar sitt första år i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan läsåret 2025/2026. Även elever som påbörjar 
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2025/2026 kommer att ges 
ämnesbetyg liksom elever som påbörjar utbildning inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) på gymnasial nivå eller komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå efter 
den 30 juni 2025.61 Regeringen föreslår vidare att äldre bestämmelser om kursbetyg ska 
fortsätta att gälla för utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som har 
påbörjats före den 1 juli 2025. Inom kommunal vuxenutbildning föreslår regeringen att 
äldre bestämmelser fortsätta att ska gälla för kurser som påbörjats före den 1 juli 2025. För 
att förhindra att utbildningen under allt för lång tid ska behöva bedrivas enligt de gamla 
bestämmelserna anser regeringen att det är rimligt att det efter en övergångsperiod inte 
längre ska vara möjligt att studera inom ramen för kurssystemet. Regeringen föreslår därför 
att äldre bestämmelser om kursbetyg fortfarande ska gälla för utbildning som har påbörjats 
före den 1 juli 2025 inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Från och med den 1 juli 
2030 ska utbildningen dock fullföljas enligt de nya bestämmelserna om ämnesbetyg. 
Detsamma föreslås för kurser som har påbörjats före den 1 juli 2025 inom komvux.62  

Skolverkets förslag kräver i vissa delar förändringar av bilaga 1–3 till skollagen, vilket 
förutsätter beslut av riksdagen. Innan dessa förslag och ett införande av ämnesbetyg kan 
börja tillämpas finns det behov av vissa förberedelser. Bland annat behöver bestämmelser 
om vilka inriktningar som ska finnas inom programmen och om programmens innehåll 
beslutas på förordningsnivå och Skolverket behöver förändra sina föreskrifter på området 
(se vidare nedan). Dessutom behövs tid för att enskilda huvudmän som ansöker om 
godkännande att bedriva en utbildning inom de program och inriktningar som Skolverket 
föreslår ska byta namn ska kunna ansöka om godkännande senast den 31 januari 
kalenderåret innan utbildningen ska starta. Detsamma gäller sådana avvikelser inom de 
nationella programmen som Skolverket beslutar om enligt 5 kap. gymnasieförordningen. 
Skolverket föreslår därför att de förslag i denna konsekvensutredning som föranleder 
förändringar i skollagen träder i kraft den 1 juli 2023. I den delen föreslår Skolverket även 
övergångsbestämmelser som stämmer överens med de övergångsbestämmelser som 
föreslås i propositionen om ämnesbetyg (prop. 2021/22:36), se punkt 2–4 i ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelserna i bilagt förslag till lag om ändring i skollagen (bilaga 67). 

Skolverkets förslag innebär bland annat att vissa program i gymnasiesärskolan samt vissa 
nationella inriktningar i gymnasieskolan byter benämning. I dessa delar bedöms förslagen 
påverka enskilda huvudmän som redan har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen för 
dessa utbildningar. För att en enskild huvudman som redan har ett godkännande att 
bedriva utbildning inom programmet för administration, handel och varuhantering i 
gymnasiesärskolan inte ska behöva ansöka om godkännande på nytt när programmet byter 
namn föreslår Skolverket att huvudmannen ska anses ha ett godkännande för programmet 
för handel och service. Detsamma föreslås för en enskild huvudman som redan har ett 

 
61 Prop. 2021/22:36 s 103 ff och s 166 ff. 
62 Prop. 2021/22:36 s. 108 ff. 
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godkännande att bedriva utbildning inom programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation, som byter namn till programmet för fastighet och byggnation, se punkt 6 och 7 
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i bilagt förslag till lag om ändring i 
skollagen (se bilaga 67). Skolverket föreslår även förändringar som rör 
hantverksprogrammet som bland annat innebär att ett nytt nationellt program, hår- och 
stylistprogrammet, ska ersätta delar av hantverksprogrammet. Eftersom förslaget innebär 
att hantverksprogrammet utgår som nationellt program i gymnasieskolan bedömer 
Skolverket att det behövs övergångsbestämmelser avseende enskilda huvudmäns 
godkännanden enligt 2 kap. 5 § skollagen, se punkt 5 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna i bilagt förslag till lag om ändring i skollagen (bilaga 67, se även 
vidare i konsekvensutredningen avseende bilaga 2). 

När det gäller de nationella inriktningar i gymnasieskolan som Skolverket föreslår ska byta 
namn bedömer myndigheten att frågan om enskilda huvudmäns befintliga godkännanden 
kan behöva regleras i övergångsbestämmelser till de förändringar som behöver beslutas på 
förordningsnivå. Skolverket lämnar dock inga förslag i den delen inom ramen för denna 
konsekvensutredning. 

Förutom de förslag som omfattas av denna konsekvensutredning krävs ytterligare 
förberedelser för ett införande av ämnesbetyg. Skolverket behöver bland annat utarbeta 
förslag till nya ämnesplaner i övriga ämnen, utöver de gymnasiegemensamma ämnena. 
Vilka ämnen som ingår i de olika programmen regleras också i föreskrifter meddelade av 
Skolverket, s.k. programstrukturer.63 Såväl dessa föreskrifter som andra föreskrifter som 
Skolverket meddelar, till exempel föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att 
undervisa i ett yrkesämne64 kommer att behöva ses över. Skolverket avser att remittera 
förslag på sådana föreskrifter i ett senare skede. Under förutsättning att erforderliga beslut 
fattas av riksdag och regering i god tid gör Skolverket bedömningen att myndigheten kan 
meddela nödvändiga föreskrifter till följd av ett införande av ämnesbetyg i tid för att kunna 
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Sådana föreskrifter bedömer 
myndigheten behöver träda i kraft senast den 1 januari 2024. Beslut i god tid är en 
förutsättning för att huvudmännen ska kunna förbereda sig för förändringarna. Det är även 
viktigt att elever får information om förändringarna.  Skolverket kan även konstatera att 
andra följdändringar kommer att behöva införas i gymnasieförordningen och i 
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning till följd av förslag som redovisas i denna 
konsekvensutredning och i prop. 2021/22:36, till exempel när det gäller utformningen av 
utbildningen, betyg och examen. 

Skolverkets förslag föranleder också förändringar av bilaga 1 och 2 till 
gymnasieförordningen (se bilaga 68). När det gäller de nationella inriktningar i 
gymnasieskolan som Skolverket föreslår ska byta namn eller slås ihop bedömer 
myndigheten att frågan om enskilda huvudmäns befintliga godkännanden kan behöva 
regleras i övergångsbestämmelser till de förändringar som behöver beslutas på 
förordningsnivå. Skolverket lämnar dock inga förslag i den delen inom ramen för denna 
konsekvensutredning. 

Skolverket kommer att bistå huvudmän med informations- och implementeringsinsatser 
inför ett införande av ämnesbetyg inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 
vuxenutbildning. 

B Kommuner och regioner 
Skolverket bedömer att förändringarna får vissa konsekvenser för kommuner och regioner 
i egenskap av huvudmän för utbildningen. Det kommer bland annat att innebära behov av 

 
63 Se till exempel Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet. 
64 SKOLFS 2012:4. 
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att se över bemanning i samband med att utbildningar och behörighetskrav ändras, att se 
över organiseringen av utbildningarna och att planera för implementering. 

Den kommunala självstyrelsen regleras bland annat i 14 kap. regeringsformen (RF). Enligt 
14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Innebörden av 
bestämmelsen är att en eventuell inskränkning i den kommunala självstyrelsen ska prövas 
mot en proportionalitetsprincip. Förslagen som omfattas av den här 
konsekvensutredningen bedöms inte innebära några utökade skyldigheter för de 
kommunala huvudmännen och alltså inte någon inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen, då de ligger inom ramen för huvudmannens normala ansvar. 

C Företag 

De förslag som omfattas av denna konsekvensutredning rör såväl offentliga som enskilda 
huvudmän och vissa andra enskilda utbildningsanordnare. De bedömningar som 
Skolverket gör i fråga om konsekvenser ovan gäller också enskilda huvudmän för fristående 
skolor på samma sätt som de kommunala huvudmännen. Informations- och 
implementeringsinsatser och stöd kommer även att riktas till enskilda huvudmän och vissa 
andra enskilda utbildningsanordnare. Förslagen bedöms inte få effekter av betydelse för 
dessa företags arbetsförutsättningar eller konkurrensförmåga. 

Däremot bedöms de förslag som rör förändrade benämningar på nationella program och 
inriktningar (se ovan under avsnitt A) innebära konsekvenser för enskilda huvudmäns 
befintliga godkännanden som huvudmän för en viss utbildning som lämnats med stöd av 
2 kap 5 § skollagen (2010:800). Enligt Skolverket behöver de godkännanden som 
Skolinspektionen har lämnat till enskilda att vara huvudmän för sådana program och 
inriktningar som justeras hanteras på lämpligt sätt om regeringen väljer att gå vidare med 
Skolverkets förslag i dessa delar. 

De program och inriktningar som berörs av detta är: 

Nationellt program i 
gymnasieskolan  

Inriktning Antal enskilda 
huvudmän 

Bygg och anläggningsprogrammet Plåtslageri  3 

 Mark och anläggning  6 

 Anläggningsfordon 10 

 Inriktningarna mark och anläggning 
och anläggningsfordon  

14 

El- och energiprogrammet Automation 4 

Hantverksprogrammet Ny inriktning modedesign föreslås 
flytta från hantverksprogrammet till 
estetiska programmet 

3 

Fordons- och 
transportprogrammet 

Karosseri och lackering  6 

Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och 
kommunikation  

24 
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Nationellt program i 
gymnasiesärskolan 

Förslag till nytt programnamn Antal enskilda 
huvudmän 

Programmet för administration, 
handel och varuhantering 

Programmet för handel och service 3 

Programmet för fastighet, 
anläggning och byggnation 

Programmet för fastighet och 
byggnation 

4 

D Samråd 

Under arbetet med regeringsuppdragen har Skolverket inbjudit en rad intressenter till olika 
samråd. De förslag som omfattas av denna remiss har även förankrats med anlitade 
experter och tillfrågade forskare. Kommentarer har vidare samlats in från de referensskolor 
som Skolverket har överenskommelser med samt med referenslärare inom utbildning i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom komvux. De nationella programråden samt 
rådet för de högskoleförberedande programmen har också deltagit i arbetet med förslagen 
med synpunkter och förslag. 

Samråd har skett med olika referensgrupper för de gymnasiegemensamma ämnena där 
lärare och elever från gymnasieskolan och vuxenutbildningen ingått. Synpunkter har även 
inhämtats från Nationellt centrum för matematikutbildning, Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk, konstruktörer av nationella prov, Språklärarnas riksförbund, Sveriges 
matematiklärarförening, Svenska idrottslärarföreningen, Svenska kommittén för 
matematikutbildning, Stockholms universitets forskningsgrupp för 
samhällskunskapsdidaktik, Svensklärarföreningen, medlemmar ur styrelsen för 
Historielärarnas förening, Föreningen Lärare i Religionskunskap, Vuxenutbildning i 
samverkan (VIS) och universitet och högskolor med lärarutbildning. Skolverket har även 
inhämtat synpunkter från en så kallad webbpanel där lärare på statistiskt utvalda skolor 
medverkar för att svara på frågor om de gymnasiegemensamma ämnena. 

Examensmålen, programmålen och programstrukturer har lämnats för synpunkter till ett 
flertal referensskolor och referenspersoner. 

Skolverket har även haft möten med företrädare för de nationella minoriteterna, 
funktionshinderorganisationer och läromedelsförlagen. 

Vidare har samråd skett med olika intresseorganisationer och i vissa fall arbetsgivare. 
Samråd har även hållits med olika myndigheter och organisationer, till exempel UHR, 
UKÄ, Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), lärarnas och 
skolledarnas fackförbund och elevorganisationer. 

Utöver dessa samråd inom ramen för uppdraget har Skolverket en löpande 
referensverksamhet, där lärare, rektorer, elever och andra intressenter har möjlighet att 
delge erfarenheter av och synpunkter på styrdokumenten. 

E Kontaktperson 

Vid eventuella frågor, kontakta enheten för gymnasieskola: 

Anna Jägberg, undervisningsråd anna.jagberg@skolverket.se eller 
Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se. 

mailto:anna.jagberg@skolverket.se
mailto:eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg, Dnr 2022:55 och 2022:263 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger verksamhetschef 

gymnasieskola i uppdrag att inför nämndsmötet den 19 april 2022 lämna 

förslag på remissvar till Skolverket gällande införandet av ämnesbetyg i 

gymnasieskolan.        

Bakgrund 

Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna för 

förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt 

förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. 

Ett komplett tjänsteutlåtande med förslag till beslut om remissvar kommer 

att skickas med kallelsen till nämndsmötet den 19 april 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Missiv ämnesbetygsreformen 

Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen 

Författningsförslag bilaga 1-2 gymnasieförordningen 

Författningsförslag bilaga 1-3 skollagen       

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef gymnasieskola 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss Ansökan från Jensen education college AB Dnr 
SI 2022:1033 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande 

ansökan från Jensen education college AB om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Skövde 

kommun från och med läsåret 2023/2024.        

Bakgrund 

Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Jensen gymnasium Skövde i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om nyetablering av verksamheten läsåret 2023/2023 avser: 

 Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 30 platser per läsår 

 Ekonomiprogrammet inriktning juridik med 30 platser per läsår 

 Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap med 30 platser 

per läsår 

 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med 30 

platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär 360 elever. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte har fattat 

slutgiltigt beslut i frågan, föreslås att barn- och utbildningsnämnden i 

Falköpings kommun avstår från yttrande.     

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Remissbrev från Skolinspektionen 2022:1033  
Ansökan från Jensen education college AB Dnr SI 2022:1033       

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Remiss 

Skövde kommun 

Övriga kommuner 

 

2022-02-23 

1 (2) 

Dnr 2022:1033 

  

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 

JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i 

Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

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

Ansökan utan bilagor bifogas.  

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 2022. Under maj 

2022 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  utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även 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 2021-

2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, och ekonomi, 

naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap samt 

samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap.  

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 

2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024.  



Skolinspektionen Remiss 
2020-02-23 

1 (2) 

Dnr 2022:1033 

 

 

Remissvar 

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

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 2022:1033 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 

 

Hugo Fiévet 

Utredare 



Allmän information

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.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

JENSEN Education college AB

Organisationsnummer/personnummer*

5566358759

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/


JENSEN gymnasium Skövde

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

JENSEN Education college AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5566358759

Utdelningsadress*

â€‹Box 111 24

Postnummer*

10061

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. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. 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.



Registreringsbevis JE 220126.pdf

Registreringsbevis JE 220126

Registreringsbevis JEC 220126.pdf

Registreringsbevis JEC 220126

Registreringsbevis JG 211223.pdf

Registreringsbevis JG 211223

1.3 Offentligt inflytande

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.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

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*

â€‹Jonatan Laurent

E-postadress*

â€‹jonatan.laurent@jenseneducation.se

Telefon arbetet

Mobil*

0722504048 

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Bitr skolchef

#
#
#


FULLMAKT (Jonatan Laurent JEC 2022).pdf

FULLMAKT (Jonatan Laurent JEC 2022)

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

#


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 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Juridik

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Naturvetenskap

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30



Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Beteendevetenskap

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

120 120 120 360

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

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 årskurs

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.



hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Se bilagor

Lägg till bilaga

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde.docx

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde

Rapport Elevprognos Skövde.docx

Rapport Elevprognos Skövde

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

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.

Vi bifogar resultat och likviditetsbudget som Excel-fil under bifogade filer "Slutversion

Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023". Budgeten bygger på

kostnadsstruktur vi har på befintliga 14 skolor som alla är utan anmärkning hos skolinspektionen.

Budgeten bygger på antagande om fulla klasser varför undervisningskostnad i relation till antalet

elever ser lägre ut än genomsnittet i Sverige eftersom genomsnittet innefattar många mindre

klasser. Det finns alltid en risk att man inte fyller riktigt så väl ifrån början heller. Dessutom har

våra lärare en högre undervisningsgrad än de kommunala. På lokaler räknar vi en lägre kostnad

än snittet eftersom vi har en schemaläggning som innebär att vi kan nyttja lokaler och klassrum

mer effektivt under dagen och håller på så vis lokalkostnad lägre än snittet, vi har även byggt

kalkylen på fulla klasser vilket ger en lägre kostnad per elev.

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 för 2020 Årsredovisning samt koncernredovisning för övriga bolag i bilagor

Lägg till bilaga

JENSEN education AB (1).pdf

Årsredovisning JENSEN education AB

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

JENSEN group AB.pdf

Årsredovisning JENSEN group AB

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 utgått från det gällande grundbeloppet per program och räknat med att det kommer öka

med 2% per år framåt, i samma takt som lärarlönerna kommer öka och övriga kostnader med

inflation. NA 85733 SA 83585 EK 81315 Kontakt beträffande detta har tagits med kommunen,

Paul Salloum ‐ Ekonom. Skolchef Sara Taflin har även varit i kontakt Anders Karlsson, ordf

utbildningsnämnden i Skövde och de ser ett stort behov av ökade gymnasieplatser de närmsta 5-

15 åren och vill förstås samverka med fristående aktörer för att bygga det bästa utbudet för

regionens gymnasieelever utan att för den del konkurrera ut varandra.

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. Se Läs mer för vad som ska framgå.

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.

Egna medel inom bolaget JENSEN education college AB. Se Årsredovisning JENSEN education

college AB. Eget kapital i JENSEN education college uppgick till 41,1 msek för 2020.

Lägg till bilaga

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

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 räknat med övriga intäkter endast grundbelopp

Lägg till bilaga

#


3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

Investeringar är beräknade utifrån tidigare nystarter. Dessa finansieras med egna medel i

koncernen. Merparten uppstår första terminen verksamheten är igång. Etableringskostnader ryms

till största del inom koncernens befintliga organisation. Möbler och datorer räknas som

investeringar och skrivs av. Investeringarna uppstår termin 1 och finansieras med egna medel.

Lägg till bilaga

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023.xlsx

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023

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 skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 0 0

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 0 Finansiering med egna medel 0 0

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

#


Skolledning 0 Skolledning 0 0

Personal/lärare 0 Lärare gymnasieskolan 0 0

Övrig personal 0 0

Administration 0 Administration 0 0

Rekrytering 0 Rekrytering 0 0

Fortbildning 0 0

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 0 Lokalhyra 0 0

Speciallokaler 0 Speciallokaler 0 0

Möbler 0 Möbler 0 0

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 0

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 0 0

Telefon, kopiator mm 0 Telefon, kopiator mm 0 0

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

0
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 0 0

Datorer 0 Datorer 0 0

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 0 0

Elevhälsa 0 0

Skolmåltider 0 0

Försäkringar 0 Försäkringar 0 0

Studie-och yrkesvägledning 0 0

APL-handledare 0 APL-handledare 0 0

Övriga utbetalningar 0 Övriga utbetalningar 0 0

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0

Amorteringar 0 Amorteringar 0 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 gymnasieskolan 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 0 0 0

Kostnader

Personal

Skolledning 0 0 0

Lärare gymnasieskolan 0 0 0

Övrig personal 0 0 0

Administration 0 0 0

Rekrytering 0 0 0

Fortbildning 0 0 0

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad 0 0 0

Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 0 0 0

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 0 0 0

Övrigt

Info och annonsering 0 0 0

Elevhälsa 0 0 0

Skolmåltider 0 0 0

Försäkringar 0 0 0

Studie‐ och yrkesvägledning 0 0 0

APL-handledare 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0

Finansiella poster

Räntor 0 0 0

Avskrivningar

Möbler 0 0 0

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 0 0 0

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.

Vänligen se bifogad resultatbudget i excel: Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget

JENSEN gymnasium Skövde 2023

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

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 planeras vara belägen i centrala Skövde.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

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

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen



Idrott och hälsa

Hyrs externt, för att eleverna ska kunna pröva på olika sporter.

Naturvetenskapliga ämnen

Egen naturvetenskaplig laborationssal utrustas och uppförs i befintliga lokaler

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolans skolbibliotek kommer att finnas centralt belägen i de egna lokalerna och ska vara öppet

under hela skoldagen. Eleverna kan låna hem böcker och tidskrifter med hjälp av undervisande

lärare eller biblioteksansvarig. Biblioteket används också periodvis som en tyst studieyta med

studieplatser tillgängliga för samtliga elever. Skolbiblioteket på JENSEN gymnasium skall: 1.

Tillhandahålla rikligt med tryckta medier inom skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter

katalogiserade enligt SAB:s klassifikationssystem samt digitala medier. 2. Innehålla ett urval av

litteratur baserad på ämnesmål och kursmål som gäller för skolans utbildningar. 3. Aktivt främja

och inspirera till läsning och språkutveckling. 5. Vara en väl använd resurs i skolanspedagogiska

verksamhet. För att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning eller annat modersmål

än svenska ska det finnas ljudböcker och litteratur på lättläst svenska. Elever som tillhör

nationella minoriteter eller har annat modersmål än svenska ska också ha tillgång till litteratur på

sitt modersmål. En särskilt utsedd biblioteksansvarig ansvarar för inköp, klassificering, information

till elever och personal samt olika åtgärder för att främja läsning, exempelvis genom exponering

av ny, aktuell och relevant litteratur, utställningar och information i klasserna eller individuellt.

Undervisande lärare ansvarar i samråd med biblioteksansvarig för att förse biblioteket med

uppdaterad litteratur anpassad för ämnen och kurser. Biblioteksansvarig planerar och följer upp

biblioteksverksamheten tillsammans med lärarna, och tar också emot önskemål och förslag från

eleverna. Samtliga klasser besöker regelbundet biblioteket för att låna böcker utifrån de

ämnesområde som studeras och biblioteket integreras på så vis som en del i undervisningen.

Bibliotekets verksamhet utvärderas som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete för att hela

tiden utvecklas till en pedagogisk resurs som stimulerar elevernas bildning, läsning och

språkutveckling.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen



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.

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 7.6 18 15 27 22.6 27 22.6

Antal elever per lärare, läsår 1

15,789

Antal elever per lärare, läsår 2

16

Antal elever per lärare, läsår 3

15,929

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

15,929

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna organiseras för att undervisa i de ämnen de har behörighet för. Vi har i snitt 86,7%

legitimerade lärare på JENSEN gymnasium. Vi organiserar lärarna i programlag respektive

ämneslag för att kunna organisera kompetensutbyte och sambedömning för likvärdighet. Vi har

för elevernas trygghet och trivsel en hög bemanning under hela dagen och 38 timmar platsförlagd

tid i veckan. Lärarna undervisar i de kurser och ämnen de har behörighet för och har i snitt 17,5

undervisningstimme/vecka. Vi strävar efter att i största möjliga mån ha heltidstjänster för att

finnas tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. I moderna språk är det ofta deltidstjänster

men det beror på vilka behörigheter lärarna som söker utlysta tjänster har.

5.4 Övrig personal



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

Övrig personal avser vaktmästare, elevvärd, städning och ITâ€support

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

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.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog,

skolläkare, kurator, specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens och studie‐ och

yrkesvägledare. Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare som till

största delen arbetar förebyggande och främjande för elevernas hälsa bl a med temadagar,

hälsobesök, vaccinationer, samt enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsans syfte är att ge alla elever

så goda förutsättningar som möjligt för att utvecklas mot de nationella målen. I både sin

främjande, förebyggande och åtgärdande roll har Elevhälsoteamet även en viktig uppgift att ge

relevant kompetensutveckling till skolledning, coacher, lärare och övrig personal, och givetvis även

att möta eleverna direkt med information och samtal både i grupp och individuellt. Elevhälsans

olika kompetenser arbetar förebyggande genom att *Identifiera riskfaktorer på skol och klassnivå

vid analys av elevenkäter om t.ex. studiero, trygghet, kränkande behandling och diskriminering.

*Utifrån data från hälsosamtal eller hälsoenkät kartlägga riskområden t.ex.

rökning/droger/dopning, psykisk ohälsa, stress. *Identifiera riskfaktorer i prognosbetygsdata och

närvarostatistik. *Vardagligt medverka i verksamheten och därigenom identifiera sårbara

elever/grupper. *Föreläsa för att förebygga stress och hantera ångest, psykisk ohälsa för alla

elever och vårdnadshavare. Elevhälsans olika kompetenser arbetar främjande genom att *Delta i

organisationsplanering för en tillgänglig lärmiljö för alla elever. *Handleda medarbetare i

konflikthantering och lågaffektivt bemötande *Sprida kunskap genom t.ex. föreläsningar eller

temadagar till elever om -Psykisk och fysisk hälsa genom sömn och kost -Stress och

prestationskrav -Alkohol, tobak och drogers påverkan -Sex och samlevnad, jämställdhet och

relationer -Likabehandling och språkbruk -Studieteknik och god studieplanering -Framtida mål för

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143


att främja motivation *Träffa alla klasser vid läsårsstart och återkommande trivselaktiviteter på

skolan. *Möta upp eleverna i åk 1 genom överlämningsdokument, speeddating/enskilda samtal

och överlämningar från avlämnande skolor utifrån behov. *Regelbundet skapa â€œhälsotorgâ€

eller alternativa aktiviteter där elevhälsans kompetenser är synliga och tillgängliga. *Initiera och

stötta i gruppstärkande aktiviteter i klasser eller skolan som helhet. Elevhälsan arbetar efter

JENSEN gymnasiums gemensamma riktlinjer och rutiner i â€œLedning & styrning elevhälsan på

JENSENâ€ samt â€œElevhälsoarbete rutinerâ€, en lokal elevhälsoplan som upprättas årligen och

utvärderas i elevhälsans analys och skolans kvalitetsarbete. Elevhälsan har ett gemensamt årshjul

för att systematisera det förebyggande och främjande arbetet. Nedan beskrivs några av de

viktigaste förebyggande och främjande uppgifter som elevhälsans personalkategorier ansvarar

för. Rektor är ytterst ansvarig för elevhälsan och leder arbetet samt säkerställer att elevhälsans

arbete är i enlighet med författningskraven. Rektor beslutar om utredningar och åtgärdsprogram

för särskilt stöd. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i årskurs ett, och följer

upp dessa vid behov, för att upptäcka tecken på medicinska problem som kan kräva stödinsatser

för att en elev ska nå de nationella målen. I det främjande och förebyggande hälsoarbetet ingår

temadagar, klassdiskussioner, och samtal vid uppkomna situationer gällande t ex hälsosam

livsstil, droger, samlevnad, stresshantering och likabehandling. I kurators arbete ingår att främja

en respektfull samvaro på skolan och skapa en god och förtroendefull relation med eleverna.

Kurator arbetar förebyggande genom att medverka i riskanalyser och kompetensutveckling och

handledning för personalen. Kurator ger även stöd och agerar samtalspartner för elever och

grupper i behov för att främja en god psykosociala miljö och kultur på skolan samt förebygga

ohälsa på gruppnivå. Specialpedagog bidrar i analys, genomförande och uppföljning av behov av

extra anpassningar och särskilt stöd men i det förebyggande arbetet ingår också att analysera

förutsättningarna för lärande på såväl organisations‐ som grupp‐ och individnivå och att bidra i

frågor som rör exempelvis utformningen av lokaler, metodik, utredningar, stödsamtal,

studieplanering och hjälpmedel. Skolpsykolog arbetar förebyggande genom att medverka i

värdegrundsarbete, riskanalyser och kompetensutveckling, samt genom att handleda coacher och

kuratorer, men också kliniskt genom direktkontakt med såväl elever som vårdnadshavare.

Skolläkaren verkar för hälsofrämjande skolmiljö och bokas genom skolsköterskan. Skolläkaren

samverkar och ger konsultation och rådgivning till skolsköterskan. Ansvarar för medicinska

utredningar och deltar på möte med elevhälsoteamet enligt överenskommelse. I samtal med elev

ger skolläkaren råd hur eleven kan hitta sätt att behålla och förbättra sin hälsa. Elevhälsans

personalkategorier samverkar genom att under rektors ledning tillsammans arbeta med att ta

fram förebyggande och främjande insatser samt utifrån profession initiera och genomföra dem på

skolan. Elevhälsans olika personalkategorier samverkar för att utreda, åtgärda och följa upp

ärenden där elever behöver särskilt stöd eller anpassningar för att nå målen. Elevhälsan möts

varje vecka på skolan och arbetar utifrån en agenda som rör främjande elevhälsoinsatser,

förebyggande arbete samt åtgärdande arbete utifrån elever som har F-varning eller hög frånvaro

och som lyfts i coachavstämning. En viktig del i elevhälsoarbetet är därför de coachavstämningar

som sker mellan coach (klassansvarig lärare) och biträdande rektor/programchef för att

regelbundet följa upp elevernas studiesituation och att besluta om vilka elever skolans elevhälsa

behöver rådgöra kring vid EHT-möten. Detta för att säkerställa att samtliga elever får rätt till stöd

och stimulans att utvecklas så långt som möjligt samt att rektor ska få information om vilka elever

som riskerar att inte nå kunskapskraven i en eller flera kurser och behöver utredas vidare av

elevhälsan. Coachavstämningarna består av ett möte inbokat mellan rektor/bitr.rektor och coach



ca 30-60 minuter månadsvis, samt utifrån behov.

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 yrkesvägledningen ska ge eleverna information om hur olika kursval på gymnasiet

påverkar framtida möjligheter på högskolan och arbetsmarknaden i Sverige och utomlands,

särskilt EU, och vägleda eleverna i deras framtidsplanering. Studie‐ och yrkesvägledaren ser till

att lämpligt informationsmaterial om studie‐ och yrkesval finns tillgängligt i skolbiblioteket. Studie‐

och yrkesvägledaren deltar vid behov i utredningar och åtgärdsplaner för elever i behov av särskilt

stöd, och medverkar också i kartläggningen av skolans arbets‐ och studiemiljö. Studie‐ och

yrkesvägledaren utbildar även coacherna i att stödja eleverna mot framtida studie‐ och yrkesliv,

vilket sker återkommande på coachtider med klassen veckovis samt i individuella coachsamtal.

Vidare får samtliga elever i år 2 information i helklass inför inriktningsval och individuella val utifrån

meritpoäng, behörighetskrav och egna målsättningar och intressen. Även elevernas

vårdnadshavare får samma information. I år 3 deltar samtliga elever i utbildningsmässor för högre

studier, där de får uppdrag att genomföra enskilt och i grupp under ledning av lärare, för att

coachas inför framtida studier i Sverige och utomlands. Eleverna får även information i helklass

om datum och ansökningsförfaranden till högskoleprov och universitet och högskolor, samt

information om meritpoäng, behörighetskrav samt utbudet av utbildningar. Eleverna har möjlighet

under hela sin utbildning att boka in individuella vägledningsmöten. För elever i år 3 schemalägger

skolan individuella syv-samtal för samtliga elever. Vidare erbjuder skolan besök på universitet och

högskolor genom hela elevernas utbildning samt fallstudier och praktikveckor på olika

arbetsplatser inom ramen för deras program. Skolan bjuder även in gästföreläsare från studie‐

och arbetsliv för att informera eleverna inför framtida val.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

Av beskrivningen ska framgå

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/


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 hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Rektor ansvarar för att det finns väl förankrade rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd på

skolan. Generellt är extra anpassning enklare och mer tillfälliga, medan särskilt stöd är mer

omfattande, ingripande och varaktiga insatser som vidtas när extra anpassningar inte räcker till.

Men det är rimligt att räkna även vissa varaktiga anpassningar av enklare natur som extra

anpassningar, till exempel tillgång till digital teknik med särskilda programvaror. Vissa

anpassningar erbjuds samtliga elever. Det gäller läxhjälp, digitala verktyg för talsyntes samt

stavning och digitala läromedel. Varje elev har en coach (klasslärare), som ansvarar för att följa

upp elevens skolsituation, närvaro, studieresultat och för att tillsammans med kollegor och vid

behov Elevhälsoteam identifiera, utreda, stödja och följa upp behovet av extra anpassning och

särskilt stöd. Eleverna och vårdnadshavare till omyndig elev bjuds in till utvecklingssamtal med

elevens coach minst en gång per termin. Eleven träffar dessutom sin coach minst en gång per

vecka, antingen enskilt eller i grupp. Syftet är dels att ge eleven återkoppling på sin

studiesituation, men också att bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att planera, genomföra

och utvärdera sina studier självständigt utifrån egna mål. Extra anpassningar Extra anpassning

ligger inom ramen för det kompensatoriska uppdrag vi har i skolan. Att göra extra anpassningar

är att ta hänsyn till en elevs behov genom att anpassa undervisning, examinationer och

klassrumsstruktur på ett sätt som gynnar eller inte negativt påverkar övriga elevgruppen. Extra

anpassningar beslutas av lärare och kräver inget åtgärdsprogram. De dokumenteras tydligt i

skolans lärplattform så att alla lärare på ett enkelt sätt kan se vilka extra anpassningar eleven

har. Extra anpassningar följs upp i coachavstämningar för att se om åtgärderna varit tillräckliga

för att eleven ska nå målen eller om fler åtgärder behövs, och likväl om anpassningarna inte

längre behövs. Specialpedagogen arbetar med att handleda lärarna att formulera uppgifter,

planera lektioner och examinationer för att möta individuella behov hos eleverna. På så vis skapas

möjlighet till anpassningar utan att frångå den ordinarie undervisningen märkbart. Några exempel

på extra anpassningar kan vara kortvarigt utökad resurstid för elev eller individuella

examinationsformer, för att nämna några. Under de första veckorna på utbildningen får eleverna

information om utbildningen och skolans rutiner men också utbildning i studieteknik. Diagnostiska

prov genomförs i svenska, engelska och matematik som ett underlag för analys av elevernas

förutsättningar och behov, för att kunna göra de extra anpassningar som behövs i ett tidigt skede.

Särskilt stöd Frågan om särskilt stöd aktualiseras när extra anpassningar inte räcker till för att ge

en elev det stöd som behövs för att nå målen. Särskilt stöd är de insatser som sker utanför

klassrummet, i klassrummet men med anpassningar som inte skulle kunna tillämpas på gruppen

eller anpassningar som innebär extra kostnader för skolan. Exempel på åtgärder i klassrummet

*Digitala specialprogram *Resursperson i klassrummet som arbetar främst med eleven Exempel

på åtgärder utanför klassrummet *Liten undervisningsgrupp utanför klassrummet (liten grupp med

lärarstöd) *Extra timmar hos speciallärare utanför skoltid över minst ca 6 veckor *Anpassning i

studieplan *Möjlighet att sitta avskilt Särskilt stöd ska struktureras och tidsbestämmas i ett

åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas enligt rutin. Coach, lärare, elevhälsoteam och

skolledning samarbetar kring elevernas utveckling och situation i skolan. Lärare och coach har

normalt bäst förutsättningar att snabbt fånga upp styrkor, utvecklingsområden och om insatser ej



är tillräckliga. Elevhälsan besitter specialistkompetens för att genomföra utredningar och föreslå

åtgärder. Rektor har ytterst ansvar för att varje elev ges de förutsättningar och det stöd som

behövs för att nå målen. Elevhälsoteamet medverkar både vid utredningen av elevens stödbehov

samt vid utformning och genomförande av stödåtgärderna. Rektor ansvarar för att informera

elever och vårdnadshavare om rätten till särskilt stöd och rätten att överklaga beslut om

åtgärdsprogram. En elev i behov av särskilt stöd skall bara ha ett åtgärdsprogram, som innefattar

alla beslutade åtgärder. Behovet av särskilt stöd beslutas av rektor som ansvarar för att frågan

utreds på lämpligt sätt med hjälp av lärare, coach och elevhälsoteam och i dialog med

vårdnadshavare till omyndig elev. Beslut om särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram och

elev och vårdnadshavare ska informeras om möjligheten att överklaga. Ett beslut om

åtgärdsprogram undertecknas av rektorn. Denne ansvarar också för att beslut om särskilt stöd

följs upp och utvärderas. Processen för vårt arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram kan

sammanfattas på följande sätt: 1. Uppmärksamma och rapportera Så snart det uppmärksammas

att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska detta rapporteras till elevens coach samt rektor.

Signaler att vara uppmärksam på är exempelvis: *F-varningar och F i prognosbetyg

*Koncentrationssvårigheter *Hög frånvaro *Ordningsproblem, annan social problematik i klassen

*Extra anpassningar har ej haft tillräcklig effekt på elevens studiesituation Undervisande lärare

och/eller coach uppmärksammar och rapporterar till Rektor/bitr.rektor, även elevhälsan

uppmärksammar utifrån sin analys av ovan data. Rektor leder elevhälsans möten och ska alltid ha

kännedom om elever som eventuellt är i behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd kan också

uppmärksammas i samband med skolstart genom att elevhälsan får information om diagnoser

eller att screeningtest och/eller matematikdiagnos visar på detta. 2. Utreda behov av särskilt stöd

När vi har uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet utredas

skyndsamt. Specialpedagogen eller annan av rektor utsedd kompetens i elevhälsan genomför

ofta utredningen. Det är viktigt att i utredningen ta reda på såväl elevens som vårdnadshavaren

erfarenheter och upplevelser samt undervisande lärares och coachs synpunkter. I utredningen tas

hänsyn till omständigheter på skol-, grupp‐ och individnivå när man beskriver svårigheter och hur

behov av stöd yttrar sig. Det är viktigt att även beskriva elevens styrkor för att kunna ta tillvara

dem i det fortsatta arbetet. Tyngdpunkten i utredningen läggs på de pedagogiska

förutsättningarna runt eleven. Lärande, resultat och skolsituation beskrivs utifrån observationer

och upplysningar från lärare, elev och vårdnadshavare. Syftet med utredningen är att kartlägga

om eleven har behov av särskilt stöd. Beslutet om åtgärdsprogram skall upprättas eller ej fattas

av rektor. Det beslut som utredningen ligger till grund för kan överklagas av elev och

vårdnadshavare. I vissa fall kan en fördjupad utredning behövas, Elevhälsoteamet tar beslut om

vilka frågeställningar som behöver utredas och vem som har rätt kompetens att göra detta. Det

kan även bli aktuellt med remiss till extern utredning. 3. Utarbeta åtgärdsprogram Rektor ansvarar

för att ett åtgärdsprogram skyndsamt upprättas då en elev har behov av särskilt stöd. Ett

åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov; utredningen hålls åtskild från

åtgärdsprogrammet. Syftet med åtgärdsprogrammet är att beskriva elevens behov av stöd och

vara ett redskap för elevens planering och utveckling mot hans eller hennes mål. Det är också en

beskrivning av de stödåtgärder som skall genomföras och syftar därför till att ge en tydlig

överblick för elev, vårdnadshavare, coach och lärare vad som behöver göras.

Åtgärdsprogrammet upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare. Det är viktigt att utgå

från positiva förväntningar på eleven och att även använda elevens styrkor och intressen när

åtgärder planeras. Elev och coach får varsin kopia av åtgärdsprogrammet. Originalet förvaras av



skolledning samt sparas i datasystem Prorenata. Åtgärdsprogrammet ska ge en kortfattad men

tydlig och komplett dokumentation, som kan följas upp, och relatera till läroplanens och

kursplanernas mål. Målformuleringar både på kort och lång sikt ska komma från eleven själv, men

vara realistiska, konkreta och utvärderingsbara. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en beskrivning

av de åtgärder skolan avser att vidta, och en tydlig ansvarsfördelning, med fokus på de

pedagogiska förutsättningarna runt eleven. Det ska också framgå tydligt av åtgärdsplanen hur

åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas. Elev och vårdnadshavare ska

också informeras om möjligheten att överklaga beslut om särskilt stöd. Om man fattar beslut

efter utredningen att eleven ej har behov av särskilt stöd och att man inte skall upprätta ett

åtgärdsprogram, kan det fortfarande vara så att eleven har behov av stödinsatser tillfälligt.

Rektor måste fatta detta beslut skriftligt för att vårdnadshavare ska kunna överklaga om rektorn

beslutat att eleven inte behöver särskilt stöd. 4. Utvärdera åtgärdsprogram I åtgärdsprogrammet

framgår när och hur överenskomna åtgärder ska utvärderas. I utvärderingen dokumenterar man

uppnådda delmål samt om lärare, elever och vårdnadshavare upplever att åtgärderna motsvarar

elevens behov. Vid uppföljningsmötet beslutas om eventuella nya åtgärder och/eller utredningar

om det visar sig att åtgärderna inte leder framåt. När det bedöms att eleven inte längre är i behov

av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet, efter samråd med eleven och elevens

vårdnadshavare. Det är rektorn som ansvarar även för att avsluta programmet. Skolan

dokumenterar det formella beslutet om att avsluta ett åtgärdsprogram eftersom det är möjligt att

överklaga även detta beslut.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

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.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolan skall följa de nationella riktlinjerna och rekommendationerna för kvalitetsarbete, och

kommer att följa samma rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet som tillämpas av

huvudmannens övriga gymnasieskolor. Syftet med kvalitetsarbetet är att skolan ska ge eleverna

https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete


förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen genom att systematiskt

och kontinuerligt identifiera riskfaktorer, brister och ange åtgärder för att utveckla och förbättra

skolans verksamhet på kort och lång sikt. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara strukturerat

med fokus på både kortsiktig och långsiktig utveckling, och syftar till att uppfylla de nationella

målen. Ansvarsfördelning mellan huvudman och rektor På enhetsnivå ansvarar rektor för att det

systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med 4 kap. 3§ skollagen görs det under medverkan av

lärare, övrig personal, elever och omyndiga elevers vårdnadshavare. Arbetet syftar till att

verksamheten ska uppnå de nationella målen. Det görs genom att nyckeltal och andra resultat

som fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och följs upp. På så vis kan en

systematik uppnås genom att resultaten tydliggör vilka mål och områden som behöver ges mer

fokus framöver. Detta systematiseras genom att det dokumenteras och följs upp i

kvalitetsredovisningar, månatlig resultatuppföljning och lokala arbetsplaner. Rektor ansvarar för

att alla enhetens resultat kommer till huvudmannens kännedom och kommunicerar behov i form av

resurser eller annat som behövs för att kunna nå målen. I enlighet med 4 kap. 3 skollagen

kommer huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen motsvarar skollagens kvalitetskrav, är

likvärdig och förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Huvudmannen ansvarar också för

att fördela resurser, organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp,

utvärdera och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och kvalitetskraven.

Huvudmannen följer också upp att enheten genomför kvalitetsarbetet enligt gällande rutin, att

beslutade åtgärder genomförs enligt plan och att resultaten blir som förväntat utifrån givna

förutsättningar. Huvudmannen ser också till att ledning och personal på enheten får den

kompetensutveckling som behövs för att genomföra sitt uppdrag. På både huvudmanna‐ och

skolnivå innefattar kvalitetsarbetet självreflektion och ömsesidig dialog både kring

kvalitetssystemet, organisation, ledning, resultat, analys, planering och utvecklingsinsatser.

Uppföljning av resultat i förhållande till nationella mål Nyckeltal och andra resultat som som

fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och följs upp. Resultaten kartläggs,

analyseras och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Utifrån detta beslutas om åtgärder

som kommer att prioriteras. Nedan följer en sammanställning av nationella mål samt hur de följs

upp. Kunskaper Kunskapsresultat följs upp med hjälp av betyg, månatliga prognosbetyg, resultat

på nationella prov, F-varningar och det vi kallar JENSEN-prov som genomförs i matematik. Även

genom uppföljning av effekterna av extra anpassningar och särskilt stöd. Resultaten följs upp på

individnivå men också per kurs, klass, lärare och enhet. På så vis kan vi få en bred bild av vilka

faktorer som påverkar kunskapsresultaten och sätta in åtgärder på alla nivåer. Det kan till

exempel röra sig om en lärare som behöver mer stöd i sin kursplanering för att på så vis skapa

bättre förutsättningar för eleverna att nå kunskapsresultaten. Jämställdhet mellan elever

Jämställdhet mellan elever följer vi upp genom att jämföra kunskapsresultat mellan könen. Även

andra nyckeltal bryts ned så att de kan följas upp per kön. Det gäller främst frånvaro och

trygghet. Om märkbara skillnader finns mellan könen görs en analys av orsaker till dessa

skillnader. Den kan göras med hjälp av intervjuer med elever och lärare. Åtgärder som vidtas

utifrån onormala skillnader är anpassningar som ger bättre förutsättningar för den missgynnade

gruppen att nå kunskapsmålen, information och diskussioner kombinerat med ökad vuxennärvaro

som ökar den missgynnade gruppens förutsättningar att känna sig trygga, eller insatser från

elevhälsan i situationer där ett negativt grupptryck visar på en ej jämställd skolsituation. Trygghet

och studiero Trygghet och studiero följer vi upp minst fyra gånger per år i enkäter som genomförs



anonymt. I enkätresultaten kan vi följa upp trygghet, trivsel, studiero och förekomst av

kränkningar på skolnivå och klassnivå. Resultaten analyseras av pedagogisk ledningsgrupp

(inkluderar förstelärare), elevhälsan och trygghetsteamet som inkluderar elevskyddsombud.

Klasser och skolor som avviker negativt följs upp på skolnivå i skolans systematiska

kvalitetsarbete och analys samt handlingsplaner återrapporteras på klassnivå till huvudman i

månatliga â€œactionplansâ€. Om resultat är alltför låga för att elevernas trygghet och studiero

ska anses tillgodosedd enligt skollagen genomför huvudman särskild granskning och ger stöd och

stöttning till skolan i förändringsarbete. Lektionsbesök genomförs av företrädare för huvudman,

intervjuer hålls med elever i klassen/skolan i fråga. Utifrån den bild som framkommer tas en

handlingsplan fram för hur tryggheten och/eller studieron ska förbättras i klassen.

Handlingsplanen följs upp av skolledning och huvudman. Elevers ansvar och inflytande Samtliga

lärare arbetar med att elevinflytande i kurserna. Vid kursstart inventeras elevernas inställning till

olika arbetssätt och arbetsformer. Utifrån detta har läraren och klassen sedan en dialog kring hur

examinationer och uppgifter ska se ut. Coacher och lärare håller därtill målsamtal med elever om

när eleverna fungerar bäst och lär sig mest, detta gör att läraren kan förändra och variera

arbetssätt och examinationsformer under kursens gång. Elever ges också möjlighet till inflytande

genom elevråd, trygghetsteam och andra forum. Eleverna utvärderar undervisningen digitalt flera

gånger varje läsår med frågor både kring trygghet och studiero samt elevinflytande, motivation

och lärarstöd mm. Utvärderingarna ligger till grund för hur läraren planerar kurser, lektioner och

examinationer och är även synliga för skolledning och huvudman. Efter varje digital utvärdering har

läraren ett samtal med eleverna om de saker som har framkommit, och tillsammans kommer de

överens om hur undervisningen ska läggas upp i fortsättningen. Vi har också satt en betygsgräns i

enkäten som om den understigs föranleder åtgärder från både skolledning och huvudman.

Exempel på åtgärder är genomgång med aktuella lärare kring hur undervisningen uppfattas av

eleverna och vad som kan göras för att ändra detta. Vi strävar efter att alla elever ska ta ett

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Alla elever har en lärare som fungerar som

coach och som stödjer eleven i arbetet med att sätta upp mål, göra planer för hur målen ska

uppnås och få eleven att förstå vikten av att själv ta ansvar för sin utveckling. Detta följs upp dels

genom jämförelser mellan målbetyg och prognosbetyg/faktiska betyg, samt genom frågor i våra

regelbundna utvärderingar där eleverna får bedöma sina egna insatser och det ansvar de tagit för

sina studier. Om det finns en diskrepans mellan faktiska resultat och mål ansvarar coachen för att

ta upp detta med eleven så att denne tränar mer och ökar sin ansträngning för att nå målet,

alternativt justerar sitt mål så att det bättre överensstämmer med den arbetsinsats som eleven är

beredd att göra. Normer och värden Vi har ett systematiskt sätt att arbeta med likabehandling

och värdegrund, som beskrivs i avsnitt 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar. I korthet;

rektor följer upp detta genom att vara närvarande i verksamheten och delta i samtliga viktiga

möten och råd som hålls på skolan, samt göra lektionsbesök. Normer och värden är en viktig del

integrerad i undervisningen där lärare ansvarar för att normer och värden genomsyrar

undervisningen, detta följs upp i ämneslag och programlag där skolledning deltar. Huvudman och

skola får en tydlig bild och kartläggning av värdegrundsarbetet genom elevenkäter till alla elever

minst fyra gånger per läsår. Svaren kartläggs och analyseras i elevhälsan, elevråd,

trygghetsteamet och i kollegiet som utifrån detta tar fram åtgärder och insatser. Resultatet och

skolans fortsatta arbete och insatser återkopplas till alla klasser genom att skolledning eller

coach möter klassen och återkopplar till samtliga vårdnadshavare skriftligt. Huvudman följer upp

resultaten enligt nedan beskrivning under â€œdeltagare i systematiskt kvalitetsarbeteâ€.



Bedömning och betyg Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta med bedömning och

betygsättning för att skapa tydlighet för eleverna och ha en process som rättvis och rättssäker. I

vår lärplattform tydliggörs den återkoppling och bedömning som läraren gjort och det blir enkelt

för rektor att följa upp att lärare arbetar enligt rutin och på ett sätt som skapar tydlighet för

eleverna. Vi följer upp arbetet på olika sätt. Dels svarar eleverna på ett antal frågor i enkäter om

det är tydligt hur man ligger till och om man får tillräckligt med information om kursen. Vi följer upp

resultaten på kurs‐ och lärarnivå. Om resultaten är för låga tar rektor upp detta med ansvarig

lärare och följer upp att denne ökar sin tydlighet genom regelbundna klassrumsbesök och

uppföljningar i lärplattformen. Vi följer även upp betygsättningen genom årliga jämförelser mellan

betyg och resultat på nationella prov. Om denna uppföljning visar upp en stor diskrepans i någon

eller några kurser följer rektor upp detta med ansvariga lärare. Om denna uppföljning visar att

läraren behöver stöd i sin betygsättning kan detta stöd fås från förstelärare. Deltagare i det

systematiska kvalitetsarbetet På enheten involveras alla medarbetare i kvalitetsarbetet,

tillsammans med elever och vårdnadshavare. Rektor leder arbetet. Lärare deltar i arbetet med

att sammanställa handlingsplaner på ämnes och programnivå, elevhälsoteamet utarbetar

elevhälsoplan, trygghetsteamet utarbetar likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

och hela skolan medverkar till att ta fram lokal arbetsplan under rektors ledning. Dessa följs upp

under läsåret och sammanställs efter terminsavslutning i analyser av årets resultat inom

respektive område som utgör basis för kommande års prioriterade åtgärder och arbetsplaner.

Rektor rapporterar månatligen en handlingsplan utifrån kvalitetsmål till huvudman. Huvudman ger

synpunkter och vägledning utifrån skolans behov, samt identifierade styrkor och svagheter. Elever

deltar i kvalitetsarbetet genom att utse medlemmar i elevråd, trygghetsråd, elevskyddsombud och

medlemmar i andra forum som är med och utvecklar skolans arbete. Elever deltar även genom

att regelbundet, 3-4 gånger per läsår, genomföra enkäter vars svar är en av de viktigaste källorna

till skolans utvecklingsarbete. Vårdnadshavare deltar genom att besvara enkäter 2 gånger per år

och genom att delta i föräldramöten och /-råd. Det systematiska kvalitetsarbetet på

huvudmannanivå genomförs månatligen på uppföljande verksamhetsledningsmöten och

regelbundna centrala elevhälsomöten där ny data från enheterna gås igenom och tidigare

åtgärder utvärderas och följs upp. I arbetet medverkar styrelse, operativa chefer, skolchefer,åtgärder utvärderas och följs upp. I arbetet medverkar styrelse, operativa chefer, skolchefer,

kvalitetschef/stab samt centrala elevhälsans chef. Nya gemensamma rutiner och arbetssätt tas

fram här och samverkas/ förankras i rektorsgruppen som möts månatligen under ledning av

skolchef. Huvudmannens företrädare genomför enhetsbesök vid regelbundet och vid behov där

rektors arbete följs upp, intervjuer genomförs med lärare, elevhälsoteamet och elever,

lektionsbesök genomförs, dokumentation följs upp.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen â€ska ha skriftliga rutiner för att ta



emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt

sätt.â€ Vid skolstart informeras elever och vårdnadshavare skriftligt och muntligt om skolans och

huvudmannens klagomålsrutin. Länk till klagomålsrutinen och kontaktuppgifter till skolchef och

kvalitetschef kommer även att finnas på skolans webbplats. Där finns även ett formulär som man

kan använda för att framföra sina klagomål. I vår klagomålsrutin uppmanar vi att man i första

hand tar upp sina klagomål med närmast berörd personal men visar också vilka andra man kan

vända sig till om klagomålet är av sådan art att det behöver tas med någon högre upp i

organisationen eller om man inte känner sig bekväm med att ta det med berörd personal.

Klagomålen kan framföras anonymt men då kan avsändaren inte räkna med att få någon

personlig återkoppling. I första hand ska klagomål som avser utbildningen utredas och åtgärdas

av rektor. Om en klagande så önskar, till exempel på grund av missnöje med rektors hantering

eller beslut i ett ärende, eller klagomål på rektors tjänsteutövning i övrigt, kan anmälan ske direkt

till huvudmannens skolchef eller kvalitetschef. Rektor ansvarar för att alla klagomål omgående

kommer till huvudmannens kännedom, så att huvudmannen kan följa upp ärendet. Rektor ska

alltid informera huvudmannen om inkomna klagomål och beslut i klagomålsärenden. När klagomål

riktas direkt till huvudmannen ansvarar skolchefen för JENSEN gymnasium för hanteringen av

ärendet. Klagomål ska utredas skyndsamt och leda till att skäliga åtgärder vidtas. Anmälaren

skall få skriftlig information om handläggning och beslut om åtgärder. Om vidtagna åtgärder inte

är tillräckliga ska ytterligare åtgärder vidtas. Vid behov ska även beslut tas om åtgärder som

förebygger liknande brister i framtiden. Rektor respektive skolchef ansvarar för att dokumentera

anmälningar, utredningar, åtgärder och uppföljning, beroende på till vilken instans klagomålet

riktats. I samtliga formella dokument såsom åtgärdsprogram finns en besvärshänvisning med som

tydliggör för elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga om de inte är nöjda med skolans

beslut. I första hand hänvisas eleven och vårdnadshavarna till rektor men kontaktuppgifter finns

även till huvudmannen och till Skolväsendets överklagandenämnd. Huvudmannen ansvarar alltid

för att klagomål utreds, åtgärdas och återkopplas och att det finns en tydlig ansvarsfördelning för

vem som tar emot, utreder och återkopplar klagomål.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Av 4 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att elever ska ges inflytande över utbildningen. Att

eleverna är delaktiga i och har inflytande över utformning och utveckling av skolans verksamhet,

har betydelse på flera plan. Det är ett uttryck för att de blir respekterade som individer och har

betydelse för deras elevernas utveckling till aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men

det har också betydelse för elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och

känna lojalitet och förtroende för skolans kultur, normer och regler. All personal har därför ett

ansvar för att lyssna på och tillvarata elevernas synpunkter. Individuellt och i grupp ges eleven

möjlighet till inflytande på följande sätt: *Undervisande lärare utformar undervisningen i dialog och



samråd med eleverna, exempelvis när det gäller planering, arbetssätt och examinationsformer.

*Klassens coach har ett särskilt ansvar för att både individuellt och i grupp fånga upp och

förmedla elevers synpunkter på undervisningen i alla kurser. *En klagomålsrutin finns som

tydliggör för eleverna vart de vänder sig med klagomål och förbättringsförslag. *Regelbundna

utvärderingar av skolan och kurser genom anonyma enkäter. Dessa analyseras tillsammans med

elever och ligger till grund för utvecklingsinsatser. *Individuella utvecklingssamtal varje termin,

samt vid behov. *Tillgång till e-postadresser och telefonnummer till medarbetare dit både elever

och vårdnadshavare kan vända sig. Skolan kommer även att arbeta med formella forum för

information och inflytande enligt följande: *Klassråd varannan vecka med dokumenterad agenda

och protokoll. *Elevvalt elevråd, som stöds av skolledningen och har möjlighet att medverka i

framtagandet av skolans ordningsregler och handlingsplaner för arbetet med den fysiska och

psykosociala arbetsmiljön. *Elevskyddsombud utsedda av elever. Elevskyddsombuden får

adekvat utbildning och deltar i skyddsronder och löpande arbetsmiljöarbete. *Ett trygghetsteam

som utgörs av Elevskyddsombud och/eller representanter från varje klass. Trygghetsteamet är

delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och hindrande planer mot

kränkande behandling. *Programråd två gånger per termin. *Matråd två gånger per termin.

Skolan kommer också att uppmuntra och stödja bildandet av andra råd med elevinflytande, till

exempel trivselråd.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Skolan ska verka för att främja alla elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund

av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, samt förebygga och motverka all form

av kränkande behandling. Inga elever ska bli diskriminerade eller kränkta. Huvudmannen ansvarar

för att det bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt målinriktat arbete på skolan för att förebygga

och åtgärda kränkande behandling under rektors ledning och med deltagande av både personal

och elever. Arbetet mot kränkande behandling ska utgå ifrån gällande lagstiftning, läroplanens

värdegrund och de strategier, mål och arbetssätt som skolan kommer att ha för att främja

https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-kapitlet-skollagen/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/


grundläggande demokratiska värderingar. Hur arbetet genomförs och vilka som involveras

beskrivs utförligt i planen mot kränkande behandling (se bilaga med exempel från huvudmannens

befintliga verksamhet), som tas fram gemensamt av alla på skolan och utvärderas årligen. I det

främjande arbetet för likabehandling och mot diskriminering ingår följande: *Bedrivs långsiktigt

som en del av det dagliga arbetet på skol-, program‐ och ämnesnivå. *Öppet diskutera i

medarbetargrupp och i klasser normer, attityder och hur goda relationer vårdas.

*Kompetensutveckling av medarbetare, förstå anmälningsskyldighet ‐ vad diskriminering,

kränkning och trakasserier är samt personals ansvar. Genomförs under trygghetsveckor i

augusti/september varje år. *Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår. För att främja

likabehandling verkar skolan även för att skapa en god gemenskap genom gruppstärkande

aktiviteter, kulturella och idrottsliga arrangemang och traditioner, föreningsliv liksom i samtal och

övningar på temadagar och klassråd. Personalen ska behandla elever och varandra med respekt,

positiv anda och utöva ett tydligt ledarskap. Det krävs också information, utbildning och dialog

kring lagstiftning och mänskliga rättigheter, och att både elever och personal är delaktiga i

framtagandet av plan mot kränkande behandling och genomförandet av arbetsmiljöarbetet. En

hög grad av vuxennärvaro är också viktigt både för att främja, förebygga och upptäcka kränkande

behandling. Det uppnår vi genom att endast ha lärarledda lektioner och genom att personal rör

sig i gemensamma ytor när elever finns där. I det förebyggande arbetet med likabehandling och

mot diskriminering ingår följande: *Genom minst tre elevundersökningar årligen med frågor om

trygghet, trivsel och skolmiljö kartlägga situationen. Om resultaten är låga leder det till att

nödvändiga åtgärder sätts in. *Analysera kartläggning av elevernas trygghet och trivsel för att

identifiera riskområden *Kontinuerligt följa upp och granska avvikelser när det gäller elevnärvaro

samt reagera på hög frånvaro generellt. *Årlig genomgång i alla klasser att vi inte accepterar ett

kränkande beteende, vad kränkningar kan vara och att agerandet kan leda till omplacering eller

avstängning *Eget â€œtrygghetsteamâ€ som utgörs av elevskyddsombud och/eller

representanter från varje klass. Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och

framtagande av förebyggande och hindrande planer mot kränkande behandling. *I coachsamtal

(minst två per termin) individuellt lyfta rådande skolmiljö och trygghet *Utvärdera planen årligen i

trygghetsteamet. *Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår. Skolans schemaläggning

fungerar också förebyggande genom att undvika håltimmar och medföra att eleverna är

tillsammans med en lärare nästan all tid under skoldagen. För att upptäcka trakasserier och

kränkande behandling arbetar vi på olika sätt. Klassrummen är alltid bemannade och i

gemensamma ytor rör sig lärare och andra medarbetare. De kan då agera direkt om de

upptäcker beteenden som är kränkande. Elever ska ha god kännedom och känna sig trygga med

att berätta för vuxna om missförhållanden. I vår likabehandlingsplan dokumenteras utförligt hur

kränkningar rapporteras. Vi ställer också frågor i enkäter där eleverna svarar på om de utsatts

för kränkande behandling. Resultaten analyseras och utifrån denna analys görs handlingsplaner

för att motverka beteendet. Elevers delaktighet i arbetet Vi skapar god atmosfär på skolan

genom elevmedverkan och det innebär att elever tillsammans med skolpersonal ansvarar för

trivselaktiviteter och elevcafé. Samarbete mellan eleverna sker både inom klassen och över

klass‐ åldersgränserna. Det är en viktig del i klassens och skolans gemenskap och det får vi

genom naturliga mötesplatser på skolan i form av t ex SmartStudy ( läxläsning) och i våra

elevcaféer. Våra Amigos arbetar också i klasserna med övningar för samhörighet i klassen.

Eleverna är med i planering av trivselaktiviteter som finns i vårt årshjul och det är t ex Lucia,

Nobelmiddag och JENSEN-loppet. Detta stärker Vi-känslan på våra skolor. Vårt â



€œtrygghetsteamâ€på skolan utgörs av elevskyddsombud och/eller representanter från varje

klass. Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och

hindrande planer mot kränkande behandling och för likabehandling. I coachsamtal (minst två per

termin) individuellt lyfter eleven rådande skolmiljö och trygghet som sedan förmedlas från coach

till elevhälsoteamet för eventuella insatser. På våra coachdagar ( 1 per termin) är eleverna

delaktiga i planering av aktiviteter för dagen som ska vara gruppstärkande för klassen.

9.2 Skyldighet 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.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

All personal på skolan är skyldiga att anmäla kännedom eller misstanke om kränkande behandling

till rektor, som i sin tur skall anmäla ärendet till huvudmannen och skyndsamt utreda ärendet med

stöd av Elevhälsoteamet och berörda personer. Vid misstanke eller anmälan om kränkande

behandling av elever skall skolans rutiner säkerställa skyndsam och allsidig utredning och

åtgärder riktade både till den/de kränkta och den/de kränkande. Skolans Plan mot kränkande

behandling har tydliga rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, som tas

fram och regelbundet utvärderas tillsammans med personal och elever med utgångspunkt i

läroplan, gällande lagstiftning och vägledning från relevanta myndigheter. Alla som arbetar på

skolan ska vara medvetna om sin skyldighet att anmäla misstanke om kränkande behandling.

Lärarens roll och ansvar All personal, inklusive lärare, ska vara införstådda med skolans

värdegrund och Planen mot kränkande behandling och har ansvar för att vid misstanke om

kränkande behandling anmäla detta till skolans elevhälsoteam. Läraren ska också vid behov

medverka vid utredning och de åtgärder som rektor i samråd med elevhälsoteamet beslutar om.

Klassens coach har ett särskilt ansvar för att kontinuerligt följa upp de enskilda elevernas

psykosociala situation. Att samtliga lärare och i synnerhet coacherna arbetar för att skapa goda

relationer med eleverna ser vi som en avgörande faktor för att elever i ett tidigt skede ska

anförtro sig till vår personal om de känt sig kränkta. I kränkningsärenden är det vanligt att eleven

själv eller någon klasskompis väljer att berätta om händelsen för någon vuxen på skolan. Vi ska

vara noggranna med att följa upp elevernas känsla av trivsel och trygghet på coachsamtal och

utvecklingssamtal samt i de elevenkäter som genomförs regelbundet. Trots att enkäterna är

anonyma får vi indikation på om det är någon klass vi behöver vara mer uppmärksam på. För

elever som har hög frånvaro genomför coach ett samtal utifrån en given samtalsmall med syfte

att utreda orsaken till frånvaro. Däribland om eleven känner sig kränkt av andra elever eller

personal på skolan. Eleven får även kontakt med representant ur elevhälsoteamet som även

försöker uppmärksamma om eventuell kränkning ligger till grund för frånvaron. Rektors roll och

ansvar Rektor ansvarar för att all personal är införstådd med aktuell lagstiftning och med skolans

rutiner för anmälan av misstanke om kränkande behandling, och ansvarar också för

elevhälsoteamets arbete med att ta emot, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Rektor ansvarar för att rutinerna följs, utvärderas regelbundet och vid behov förändras för att



fungera bättre, samt för att alla åtgärder följs upp med den utsatta eleven för att säkerställa att

åtgärderna haft avsedd effekt. Rektor ansvarar också för att omgående informera huvudmannen

om anmälan om misstanke om kränkande behandling, och rapportera beslutade åtgärder och

deras effekt. Rektor ansvarar för att utbilda kamratstödjare, AMIGOS-representanter, för att

vara lyhörda och uppmärksamma om det är någon som uttrycker sig kränkande gentemot andra

elever eller om någon elev känner sig kränkt på skolan. AMIGOS verkar även för att vara lyhörda

på sociala medier, i de kontakter de har med andra elever på skolan. Huvudmannens roll och

ansvar Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att kränkningar för de fall de uppkommer

upphör genom de åtgärder skolan vidtar. Huvudmannen bär det yttersta ansvaret för att

kränkningar utreds skyndsamt, åtgärder skyndsamt vidtas för att kränkningar ska upphöra och

den utsatta elevens skolsituation ska återgå till att vara trygg. Följa upp och utvärdera att

kränkningarna har upphört. I övrigt ansvarar huvudmannen för att skolan har, följer och utvecklar

sina rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling genom att se till att

skolan har kompetens, organisation och resurser som är nödvändiga för att bedriva ett effektivt

arbete för att kränkande behandling förebyggs, anmäls, utreds och åtgärdas. Huvudmannen

utvärderar skolans rutiner och rektors hantering av anmälningar om misstanke om kränkande

behandling, samt föreslår förändringar eller vidtar åtgärder när så inte är fallet. Huvudmannen

beslutar om avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17â€“21§§. Handlingsplan vid

diskriminering och kränkande behandling Vår handlingsplan vid diskriminering och kränkande

behandling ser ut på följande sätt: 1.Uppmärksamma, anmälningsskyldighet En medarbetare som

fått kännedom om att elev upplevt sig kränkt eller kränkning är anmälningsskyldig att informera

skolledningen. 2. Informera huvudman Skolledare informerar huvudman samma dag enligt

gällande rutin 3. Utreda Huvudman via skolledare ansvarar för att utreda händelsen tillsammans

med elev och vårdnadshavare. 4. Vidta åtgärder Skola, elev och vårdnadshavare kommer

överens om relevanta åtgärder vid ett möte. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras och

dokumenteras enligt utredningsmallen. Skolledare ansvarar efter mötet om att berörd personal

får information om händelsen samt riktlinjer för hur de ska agera. Skolledare och huvudman ska

vara överens om åtgärder. Berörda elever erbjuds stödsamtal med elevhälsan inom en vecka. Vid

problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska

det upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Skolledare ansvarar för

att handlingsplanen upprättas samt att berörd personal involveras i arbetet. Grova fall av

kränkande behandling och bruk av våld under skoltid polisanmäls. Vid grova fall av kränkande

behandling och bruk av våld utanför skoltid uppmanas elever att göra en polisanmälan. 5.

Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering (samt eventuellt beslut om nya åtgärder)

genomförs av ansvarig skolledare tillsammans med samtliga inblandade elever och

vårdnadshavare utifrån de vidtagna åtgärderna senast inom tre veckor, samt återkopplas och följs

upp av huvudmannen. Om det inte skett förändring kan det bli aktuellt att vidta mer formellt

disciplinära åtgärder för den som utfört kränkningen och i yttersta fall avstängning från skolan.

Även om kränkningen upphört så är det av stor vikt att berörda elever följs upp vid ytterligare

minst ett tillfälle. 6. Avsluta ärendet Om uppföljningen visar att kränkningarna har upphört och

eleven känner sig trygg på skolan återigen avslutas ärendet. Elev och vårdnadshavare får

information om att skolan har valt att avsluta ärendet. Dokumentation För att möjliggöra

uppföljningsarbetet med utredningar och åtgärder vid förekomst av diskriminering, trakasserier

eller annan form av kränkande behandling upprättas en noggrann dokumentation under hela

processen. Dokumentationen sker i dokumentationssystemet ProReNata. Insatserna följs upp i



form av samtal med den som blivit utsatt och den som kränkt. Om ärendet rör en person under

18 år räknas tidsfristen (10 år) för skolans preskriptionstid gällande dokumentation, från den dag

då eleven fyller 18 år. Dokumentationen ska därför förvaras brandsäkert i enlighet med gällande

sekretesslagstiftning i minst 10 år. Om ärendet gäller diskriminering eller annan form av

kränkande behandling mellan lärare och elev ansvarar skolledningen för dokumentation,

utvärdering och uppföljning. Vidare insatser vid behov Nedan följer en beskrivning av ytterligare

åtgärder som skolan kan vidta om diskriminering och kränkande behandling uppstår.

Medlingssamtal Medlingssamtal är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den

bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) hjälper konfliktparterna

att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medling bygger på frivillighet och föregås

av att de inblandade parterna har individuella samtal med medlaren, och då går med på att ha ett

medlingssamtal. Medlarens viktigaste funktion är att skapa goda förutsättningar för konstruktiv

kommunikation mellan parterna så att dessa kan hitta fram till den lösning som passar dem bäst.

Samverkan med andra instanser Skolan samverkar vid behov med andra instanser som har till

uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa och levnadsförhållanden som till exempel socialtjänsten,

fältarbetare, ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Syftet

är att alla elever ska ha en välfungerande livssituation. Då kränkning och/eller diskriminering

uppmärksammas och uppgifter framkommer där bedömning görs att eleven har behov av stöd

utanför skolan tar skolan dessa kontakter. Klassövningar Vid problematik i klassen med

otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det upprättas en

klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Lämplig personal kan utföra klasstärkande

övningar. Förslag på lämpliga övningar finns i coachboken. Stödsamtal Stödsamtal med

skolkurator och skolsköterska erbjuds alla berörda elever. Samtalets omfattning bestäms

tillsammans av elev och skolsköterska/skolkurator. Disciplinära åtgärder för elever som kränker

För den elev som efter utredning visar sig ha medvetet kränkt annan elev eller lärare ska en

konsekvens alltid tilldelas. Den minsta åtgärden är att eleven klättrar på konsekvenstrappan.

Beroende på kränkningens art kan det även leda direkt till kvarsittning, omplacering eller

avstängning samt polisanmälan. Elever som upprepade gånger har ett grovt språkbruk eller

kränker andra elever kan också ordineras veckovisa utvecklingssamtal med kurator/skolpsykolog.

Se även bilaga: Exempel på Likabehandlingsplan från huvudmannens befintliga verksamhet

"Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

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.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Enligt 1 kap 4§ skollagen skall verksamheten i skolan förmedla och förankra respekt för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska

samhället vilar på. I läroplanen Lgy11 anges de övergripande målen och riktlinjerna för skolans



arbete med normer och värden, samt för elevernas ansvar och inflytande. Skolan skall också följa

diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, samt internationella överenskommelser som FN:s

deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Alla på skolan ska känna till och

förstå skolans värdegrund och uppleva att skolans verksamhet bygger på och genomsyras av den

genom att * De bemöts med respekt och hänsyn för sin integritet och egenart. * Det inte

förekommer någon form av diskriminering eller kränkande behandling på skolan. * Frågor som rör

jämställdhet mellan könen uppmärksammas. * Skolan förebygger och motverkar diskriminering

och kränkande behandling. * Skolan erbjuder en god arbetsmiljö. * Skolans verksamhet präglas

av demokratiska arbetssätt där eleven ges möjlighet till inflytande och ansvar. * Eleverna är

trygga i skolan. * Eleverna uppmuntras att tro på sin förmåga. * Åsikter respekteras och idéer tas

till vara. * Engagemang för mänskliga rättigheter och eftersatta grupper uppmuntras. * Det finns

en god stämning och gemenskap i grupperna såväl som skolan som helhet Beskrivning av

arbetssätt Skolans värdegrund ska vara ett genomgående inslag i all verksamhet och omfattar

alla på skolan. Alla vuxna i skolan är goda föredömen i sitt sätt att uppträda och agera gentemot

elever och varandra. All personal i skolan ska vara uppmärksamma på tendenser till mobbing och

andra former av trakasserier. Utifrån skolans värdegrund utformar eleverna tillsammans med

lärarna regler för samvaron i grupperna, och rektor beslutar i samråd med personal, elever och

vårdnadshavare om övergripande regler för trivsel, trygghet och ordning på skolan. Rektor

ansvarar för att elever och personal gemensamt årligen upprättar en plan för skolans arbete med

normer och värderingar, utifrån en utvärdering av nuläge och föregående års målsättningar, och

där nya mål och konkreta åtgärder för att nå dessa mål formuleras. På skolan ska finnas en Plan

mot kränkande behandling i enlighet med gällande lagstiftning, som utifrån skolans värdegrund

tydligt definierar och exemplifierar olika uttryck för diskriminering och kränkande behandling,

beskriver hur skolan ska arbeta förebyggande och uppföljande med dessa frågor, vars och ens

ansvar, samt beskriver vilka åtgärder som är aktuella när diskriminering eller annan kränkande

behandling uppmärksammas. Planen mot kränkande behandling ska utformas i samråd med

elever, vårdnadshavare och personal, och utvärderas årligen i förhållande till det aktuella nuläget.

Vid läsårstarter anordnas en introduktionsperiod, som bland annat syftar till att skapa och stärka

gemenskapen i klasserna, och där alla elever får möjlighet att ta del av och diskutera skolans

värdegrund och Planen mot kränkande behandling. Elevhälsoteamet ska agera omedelbart och

kraftfullt i enlighet med skolans Plan mot kränkande behandling vid signaler om att elever utsätts

för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. En trygghetsgrupp med

representanter för elevhälsan, lärare och elever arbetar under rektors ledning med olika typer av

aktiviteter för att förebygga diskriminering och alla former av kränkningar på skolan. Klassråd,

elevråd, kostråd och efter behov och önskemål även andra samråd ska finnas för att ge eleverna

systematisk delaktighet och inflytande över skolans verksamhet och utveckling, liksom allas

möjlighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna utser elevskyddsombud som

bevakar elevernas fysiska och psykiska arbetsmiljö. Skolan skall ge elevskyddsombudet

nödvändig och relevant utbildning. Elevskyddsombudet skall genomföra skyddsrond tillsammans

med representant för skolledningen. På skolan ska finnas en krisplan som reglerar ansvar och

rutiner i händelse av brand, dödsfall och olyckor, och som innehåller alla kontaktuppgifter som

behövs i händelse av en krissituation. Ett kristeam, med rektor och representant för elevvård och

skolhälsa ingår, kan snabbt sammankallas. Brandövning genomförs minst en gång per termin.

Skolledningens arbete för en trygg och ändamålsenlig arbets‐ och studiemiljö innefattar dels

formella och informella möten med klasser, grupper och enskilda elever, och dels att goda



förebilder uppmuntras systematiskt, bland annat i form av stipendier och utmärkelser.

Gemenskapen och trivseln på skolan stärks också genom sociala, kulturella och idrottsliga

aktiviteter som arrangeras i samverkan med elever, och bildandet av elevföreningar uppmuntras

och stöds. Elevens coach är ett stöd i såväl studiefrågor som sociala och personliga frågor.

Coachen har en dialog med eleverna och dess vårdnadshavare om den fysiska, sociala och

psykologiska miljön i skolan. I coachningen får eleverna sätta personliga mål och uppmuntras att

utveckla sina starka sidor. Frågor som rör grundläggande demokratiska värderingar, såsom

likabehandling, jämställdhet, normer och elevinflytande, är ett stående inslag i coachens veckovisa

avstämningar med klassen. Arbetet med normer och värdegrunden integreras i all undervisning i

enlighet med ämnes‐ och programplaner. Rektor ansvarar för att följa upp detta. Genom mental

träning får eleverna lära sig och pröva metoder som syftar till att stärka deras självbild och

självförtroende, och får inblick i hur individen kan ta ansvar för och påverka sina möjligheter. Både

den mentala och fysiska träningen syftar också till att eleverna ska må bättre. Därigenom skapas

också bättre förutsättningar för individen att möta, respektera och ta hänsyn till andra. Uppföljning

Rektor följer upp att värdegrundsarbetet genomförs enligt plan. Arbetet följs även upp när Planen

mot kränkande behandling uppdateras. Som beskrivits i avsnitt 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

följs arbetet även upp med hjälp av nyckeltal som mäts regelbundet och där åtgärder sätts in om

uppföljningen visar på otillfredsställande resultat. Se även bilaga: Exempel på Likabehandlingsplan

från huvudmannens befintliga verksamhet "Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot

diskriminering och kränkande behandling"

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Utbildningarna vid JENSEN gymnasium genomförs i huvudsak i form av lärarledd undervisning i

klassrum. Klassrumsundervisning kompletteras med exempelvis föreläsningar, studiebesök,

projektarbeten och fältstudier under lärares ledning. Lärarna ska undervisa i kurser de är

behöriga att undervisa och sätta betyg i. Lärare och elever planerar och utformar undervisningen

tillsammans, inklusive arbetssätt och metodik. Olika metoder fungerar bra för olika grupper och

för olika lärare. JENSEN gymnasium står för pedagogisk variation baserad på vetenskap och

beprövad erfarenhet, med fokus på att undervisningen skall utgå ifrån elevernas behov,

förutsättningar, erfarenheter, intressen, och utformas med hänsyn till den enskilda gruppen och

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan


den specifika situationen. Bildning innebär att vi strävar efter att ge våra elever djupa kunskaper

som består, samtidigt som de tränas i att tänka utifrån olika perspektiv och utveckla sin

kreativitet. Vi betonar klassiska färdigheter som läsning, handskrift och retorik. Träning för

verkligheten innebär att undervisningen ska förbereda eleverna för högskolan genom att

successivt introducera och träna på eget ansvarstagande och akademiska arbetsmetoder. Det

betyder också att skolan betonar och uppmuntrar en kultur och beteenden som är vanliga i

arbetslivet, och som kan sammanfattas under begreppet â€œprofessionellt uppträdandeâ€, samt

tränar eleverna att arbeta i projektform och ta personligt ansvar. Eleverna får låna bärbara

datorer under studietiden, vilket ger goda förutsättningar både för individanpassning, löpande

kommunikation och feedback, dokumentation, användning av digitala verktyg och internet-

baserade resurser mm samtidigt som det ger eleverna IT-kompetens. På lärplattformen JENSEN

campus publiceras allmän information. Där finns dessutom uppgifter och bedömningar av dessa.

Varje klass har en lärarcoach, eller vid behov två, som har översikt över elevernas

kunskapsutveckling under studietiden. Rollen som coach motsvarar i stor utsträckning vad som

ofta kallas â€œmentorâ€, som har utvecklingssamtal och följer upp varje elev med hänsyn till

studieresultat, skolsituation och utveckling, och har kontakt med omyndig elevs vårdnadshavare.

Rollen som coach innefattar även att eleverna får träning och stöd i att formulera sina mål och att

skapa en realistisk plan för att förverkliga dessa. Coachen ansvarar också för genomförandet av

regelbunden mental träning, där eleverna får pröva tekniker och metoder baserade på forskning

inom idrottspsykologi och neurovetenskap för att stärka sin motivation och självbild, och hantera

stress. JENSEN har lång erfarenhet av att driva både stora och små skolenheter. Vi har därmed

också erfarenhet av hur vi kan anpassa verksamheten på en mindre enhet för att säkerställa att

verksamheten kan bedrivas med en kvalitet och med trygg ekonomi även om elevantalet blir

mindre än det beräknade. Det görs främst genom att elevgrupper på olika inriktningar inom

samma program samläser gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser för att

möjliggöra för skolan att erbjuda utbildning även på inriktningar som har ett lägre elevantal. För att

säkerställa att vi har behöriga lärare även i kurser som erbjuds i begränsad omfattning erbjuder vi

deltidsanställning för lärare i dessa kurser. I vissa fall har vi möjlighet att utöka tjänsterna genom

att kombinera lärartjänsten med en tjänst som elevvärd, administratör eller liknande.

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

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.

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

11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/


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

Program Inriktning Veckor

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

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

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.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

11.6 Bedömning och betygsättning

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.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt



Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

12.1.1 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

Håkan Jensen

Personnummer

196107191238

Position eller befattning

VD, Styrelseordförande

Namn

Anna Wiger Jensen

Personnummer

198204280500

Position eller befattning

vice VD



12.1.2 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

Håkan Jensen

Personnummer

196107191238

Position eller befattning

VD

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. 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.

Jensen education college AB ingår i en koncern med totalt nio bolag. Koncernmoderbolaget är

Jensen group AB (556819-3071). Jensen education college AB ingår även i en mindre koncern

där moderbolaget är Jensen education AB (556532-7201). Koncernen och samtliga bolag ägs till

100% av Håkan Jensen. Se bilaga "Koncernstruktur ‐ college.pdf"

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.

12.1.4 Upplysningar

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

Se bilaga "Koncernstruktur ‐ college.pdf"

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

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

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Håkan Jensen har lett utbildningsverksamhet inom JENSEN-bolagen sedan 1996 och har under

den perioden förvärvat långtgående erfarenhet och kunskap inom svensk skollagstiftning. Anna

Wiger Jensen har arbetar i verksamheten sedan 2008. Hon har under den tiden varit

affärsområdeschef (verksamhetschef) för både våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I

sitt arbete har hon förvärvat långtgående erfarenhet inom skollagstiftning.



12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Då båda i ägar‐ och ledningskretsen är personalansvariga chefer så har kompetens inom

arbetsrätt och arbetsmiljörätt förvärvats genom erfarenhet. Områden som det finns erfarenhet av

att arbeta med inom ägar‐ och ledningskretsen är *Anställning, anställningsskydd och

anställningsformer *Regler för uppsägning och avsked *Regler i vårt kollektivavtal, inklusive

lönesättning *Samverkan med fackliga organisationer *Regler kring semester, föräldraledighet

och annan frånvaro från arbetsplatsen *Regler kring diskriminering och likabehandling

*Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive systematiskt brandskyddsarbete

12.2.3 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. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Båda i ägar‐ och ledningskretsen har ekonomisk kompetens genom att under många år ha haft

fullt ekonomiskt ansvar inom sina respektive ansvarsområden. I det ingår budgetering och en

ekonomisk styrning som gör att verksamheten drivs med trygga ekonomiska marginaler. Det

innefattar även kunskaper om årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på

området viktig lagstiftning. Utöver detta finns i ägar‐ och ledningskretsen även fördjupad

ekonomiskt kompetens genom utbildning. Denna specificeras nedan. Endast erfarenhet och

utbildning relevant för det som efterfrågas har tagits med. Håkan Jensen Civilekonomexamen från

Stockholms universitet. Managementkonsult med strategi‐ och affärsutveckling, Gemini

Consulting (SIAR Bossard) Rådgivare företagsaffärer, Enskilda (SEB) 1996-‐ Grundare, ägare

och VD för samtliga bolag i JENSEN-koncernen. Anna Wiger Jensen 2006: Civilekonomexamen

Handelshögskolan i Stockholm 2006-2008: Företagsanalytiker, SEB 2008-‐ Verksamhetschef

JENSEN gymnasium, JENSEN grundskola och JENSEN förskola, samt vice VD, JENSEN

education

12.3 Lämplighet

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

12.3.1 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.

Under de tre senaste åren har ingen i ägar‐ och ledningskretsen arbetat med utbildning utanför

JENSEN. Det som skrivs nedan om JENSEN gäller sålunda även för båda i ägar‐ och

ledningskretsen. JENSEN har inte under den senaste treårsperioden, och inte heller innan det,



fått ett återkallande av tillstånd från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet. JENSEN

har varit involverat i två vitesförelägganden under de senaste tre åren. JENSEN gymnasium

Internationella I ett beslut med diarienummer 41-2018:4585, daterat 2018-11-29, fick JENSEN ett

föreläggande vid vite från Skolinspektionen att avhjälpa en påtalad brist inom trygghet, studiero

och åtgärder vid kränkande behandling vid JENSEN gymnasium Internationella. Efter återbesök

den den 16 maj 2019 har Skolinspektionen i beslut från 2019-06-04 avslutat ärendet då JENSEN

vidtagit alla nödvändiga åtgärder. JENSEN grundskola Långholmen I beslut med diarienummer

44-2018:2191, daterat 2018-05-30 fick JENSEN ett föreläggande vid vite avseende JENSEN

grundskola Långholmen (Stockholm). Efter återbesök den 14-15 maj 2019 har Skolinspektionen i

beslut daterat 2019-05-29 avslutat ärendet då JENSEN vidtagit alla nödvändiga åtgärder. Något

vitesbelopp behövde ej betalas i något av ovan nämnda ärenden.

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

13 Övriga

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Vänligen hör av er om något är oklart i ansökan.

13.2 Bilagor

Koncernstruktur ‐ college.pdf

Koncernstruktur ‐ college

Rapport Elevprognos Skövde.docx

Rapport Elevprognos Skövde

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde.docx

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde

JENSEN education AB (1).pdf

Årsredovisning JENSEN education AB

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

JENSEN group AB.pdf

Årsredovisning JENSEN group AB

#
#
#
#
#
#


Likabehandlingsplan 21_22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023.xlsx

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

Vi bifogar Likviditetsâ€ och resultatbudget i excel. Samt bilagor såsom registreringsbevis,

aktiebok och årsredovisningar kopplat till koncernen och ägandet.

#
#


 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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Digital signering 
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§ 27 Dnr 2022/00333  

Remiss Ansökan från Jensen education college AB Dnr 
SI 2022:1033 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att invänta Skövde 

kommuns yttrande och avvakta med förslag till beslut till nämndens 

sammanträde den 19 april 2022.       

Bakgrund 

Jensen Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Jensen gymnasium Skövde i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om nyetablering av verksamheten läsåret 2023/2023 avser: 

 Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 30 platser per läsår 

 Ekonomiprogrammet inriktning juridik med 30 platser per läsår 

 Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap med 30 platser 

per läsår 

 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med 30 

platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär 360 elever. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.   

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Remissbrev från Skolinspektionen 2022:1033  

Ansökan från Jensen education college AB Dnr SI 2022:1033      

  

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-03-28 

BUN 2022/00333  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss Ansökan från Jensen education college AB  
Dnr SI 2022:1033 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden Falköpings kommun beslutar att ansluta 

sig till Skövde kommuns yttrande.        

Bakgrund 

Jensen Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Jensen gymnasium Skövde i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om nyetablering av verksamheten läsåret 2023/2023 avser: 

 Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 30 platser per läsår 

 Ekonomiprogrammet inriktning juridik med 30 platser per läsår 

 Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap med 30 platser 

per läsår 

 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med 30 

platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär 360 elever. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.   

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Remissbrev från Skolinspektionen 2022:1033  

Ansökan från Jensen education college AB Dnr SI 2022:1033      

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en utökning 
Realgymnasiet i Skövde 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande 

ansökan från Lärande i Sverige AB ansökan om godkännande som 

huvudman för utökning av verksamheten i Skövde kommun från och med 

läsåret 2023/2024.       

Bakgrund 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en fristående gymnasieskola vid 

Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 El- och energiprogrammet inriktning Dator och kommunikationsteknik 

med 15 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 45 nya utbildningsplatser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte fattat 

slutgiltigt beslut i ärendet, föreslås barn- och utbildningsnämnden 

Falköpings kommun att avstå från yttrande. 

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Remissbrev från Skolinspektionen Dnr 2022:723 

Ansökan från Lärande i Sverige AB         

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Remiss 

Skövde kommun, Falköpings kommun, 

Gullspångs kommun, Götene kommun, Hjo 

kommun, Karlsborgs kommun, Lidköpings 

kommun, Mariestads kommun, Skara 

kommun, Tibro kommun, Tidaholms 

kommun, Töreboda kommun  

2022-02-24 

1 (2) 

Dnr 2022:723 

  

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 fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun fr.o.m. 

läsåret 2023/2024.  

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

Ansökan utan bilagor bifogas.  

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 och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet 

som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. Under maj 

2022 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  utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om kommunen anser 

att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser 

behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen. Bifoga 

även 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 2022-

2027). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

El- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik .  

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

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



Skolinspektionen Remiss 
2022-02-24 

1 (2) 

Dnr 2022:723 

 

 

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

2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024.  

5. Om kommunen inte erbjuder sökt program och inriktning läsåret 2022/2023 behöver 

ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt program och inriktning. 

Remissvar 

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

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr 2022:723 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 

 

Liselotte Fredzell 

Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Lärande i Sverige AB 

Kopia till 

Lärande i Sverige AB 

 



Allmän information

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. 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.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta*

2023

Ange vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn* (till exempel Bolaget AB)

Lärande i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer*

5565715892

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/


Realgymnasiet i Skövde

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Lärande i Sverige AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5565715892

Utdelningsadress*

Slottsgatan 105

Postnummer*

60222

Ort*

Norrköping

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. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. 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.



16 Registreringsbevis JV Holding.pdf

16

17 Registreringsbevis Lärande Förvalning 5591167969.pdf

17

18 Registreringsbevis Lärande i Sverige 5565715892.pdf

18

19 Registreringsbevis Lärandegruppen i Sverige 5567654529.pdf

19

1.3 Offentligt inflytande

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

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

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*

Patrik Wigelius

E-postadress*

patrik.wigelius@larande.se

Telefon arbetet

+46708600034

Mobil*

0708600034

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

#
#
#
#


etableringsansvarig

22 Fullmakt 2021.pdf

22

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet

Skolenhetens namn

Realgymnasiet i Skövde

Skolenhetens adress

Skolan startar ht 2023

Postnummer

Ort

Ange diarienummer för beslut

2021:559

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

Skolenhetskod hämtas via: www.utbildningsinfo.se

Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

Skolan startar ht 2023

#
http://www.utbildningsinfo.se


1.8 Byta namn — gamla namnet

Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

1.9 Gymnasieskola ‐ nuvarande antal elever

Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

Totalt antal elever vid skolenheten : 0

1.10 Utökning

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.

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

Skolans lokaler kommer att vara anpassade för en utökning av elevantalet enligt ansökan. Skulle en utökning av lokalytan framöver bli aktuell har huvudmannen en väl fungerande rutin för detta genom sin fastighetsavdelning och de kontakter de byggt upp. Huvuddelen av elevernas undervisning med praktiska inslag kommer att ske i samverkan med Great Security (Lärlingsutbildning EE) Skolan kommer att få ett ökat programutbud vilket ger en bättre stabilitet att möta årliga variationer inom elevernas sök och därmed göra skolan mindre känslig för ekonomiska svängningar. Antalet lärare kommer att anpassas till det nya elevantalet och yrkeslärare kommer att anställas. Likaså kommer övriga personalkategorier så som elevhälsa, administration och liknande att anpassas till nytt elevantal. Detta bidrar i sin tur till till en större flexibilitet och organisatoriskt utrymme för elever och personal, möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad för lärare och elevhälsa och fler individuella val för eleverna. 

1.11 Sammanslagning av skolenheter för utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande



Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

2 Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

2.1 Gymnasieskolan ‐ 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

El‐ och energiprogrammet

Inriktning

Dator och kommunikationsteknik

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 15 0 0 15

Läsår 2 15 15 0 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet 15 15 15 45

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd



Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

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 årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

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.

En aktuell elevprognos genomförs av NOVUS på uppdrag åt Lärande i Sverige AB.

Undersökningen sker under decemberâ€januari 2021â€2022. Urvalet sker slumpmässigt bland

elever i kommunen födda 2007. Vårdnadshavare /elev har informerats om att Huvudmannen

Lärande i Sverige AB och Realgymnasiet är en fristående skola samt vilka program/inriktningar

undersökningen avser. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med minst 200 svar av

Vårdnadshavare/elever per sökt inriktning. Den information som delges Vårdnadshavare/elev

samt frågeställningar och svarsalternativ bifogas ansökan. Elevprognosen visar att tillräckligt stort

elevantal finns för att verksamheten skall kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt.

Lägg till bilaga

17783_Lärande i Sverige_2022_Skövde_FINAL2.pptx

Novus

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

#


Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

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.

Lärande i Sverige AB använder ekonomiska beräkningsprinciper som via vår beprövade

erfarenhet har visat sig vara såväl långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet.

Realgymnasiets ekonomiska och kvalitativa resultat över tid visar att de beräkningar vi använder

fungerar och levererar goda elevresultat. I det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och

analyseras varje år resultatet på enhetsâ€ och huvudmannanivå i en resultatrapport. I

resultatrapporten följer huvudmannen kvalitetsutvecklingen på varje enhet. Jämförelser görs över

tid och, då möjligheten finns, med motsvarande siffror för riket bland annat via Skolverkets

jämförelsetal. Vid behov stöttas enskilda enheter med de resurser som bedöms nödvändiga för

att bibehålla en hög kvalité. Realgymnasiets ekonomiska resultat över tid, tillsammans med de

goda elevresultaten, visar att vi kan kombinera en god varaktig kvalitet med de

beräkningsprinciper vi använder. Angående post Avskrivningar på telefon och kopiator tar vi inte

upp kostnader för avskrivning eftersom vi leasar kopiatorer och tar kostnaden direkt för telefoner.

Kostnaderna för telefon och kopiator finns med i post Övriga kostnader tillsammans med service

och studieresor mm.

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.

Årsredovisning för Lärande i Sverige AB bifogas (p3.2) liksom för moderbolaget Lärandegruppen

i Sverige AB, inkl. koncernredovisning (p3.4). Lärande i Sverige AB (LIS) är i

kommissionärsförhållande med Lärandegruppen i Sverige AB (LGAB) p.g.a behovet av

momsgrupp. En effekt av kommissionärsförhållandet är att årets resultat förs över till LGAB i

samband med årsbokslut. Vinsten i LGAB finns till förfogande för koncernens utveckling och

satsningar och kan återföras till LIS för finansiering av utveckling och tillväxt. Bilaga:

Årsredovisning Lärande i Sverige (LIS) Årsredovisning Lärandegruppen i Sverige AB bifogas

Lägg till bilaga

11 Jan_Vikström_Holding_AB_koncernårsredovisning 20_21 signerad.pdf
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12 LGAB RB 20_21_signerad.pdf

12

13 LIS Årsredovisning 2021_signerad.pdf

13

14 Lärandegruppen i Sverige AB Årsredovisning 20_21 signerad.pdf
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15 Årsredovisning_Lärande_Förvaltning_i_Sverige_AB 20_21 Signerad.pdf

15

20 Kommissionärsavtal Lärandegruppen Lärande i Sverige 20150610.pdf

20

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

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

Grundbelopp: El‐ och energiprogrammet 136 386 kr/elev. Priser enligt Skaraborgs bidragslista till

Friskolor 2022 Totalt antal elever per år El‐ och energiprogrammet 10, 20, 30, Kommunalt bidrag:

Läsår 1: 10 * 135 431 = 1 363 860 kr Läsår 2: 20 * 135 431 = 2 727 720 kr Läsår 3: 30 * 135

#
#
#
#
#
#


431 = 4 091 580 kr

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Inga dokument registrerade

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. Se Läs mer för vad som ska framgå.

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.

Lärande i Sverige AB genererar under löpande år en god vinst och stabilt kassaflöde och har så

gjort under många år. Det finns med andra ord en stark finansiell uthållighet i Lärande i Sverige.

Skulle ändock behov uppstå p.g.a av expansionskostnader och negativt resultat från en skolenhet

kan moderbolaget/kommittenten Lärandegruppen i Sverige AB tillskjuta kapital när så helst det

finns ett behov. Lärandekoncernen har en mycket stabil finansiell situation vad gäller såväl soliditet

som likviditet. En beräkning av totala investeringskostnader År före start och Läsår 1 samt ev

negativt resultat Läsår 1 för alla sökta program/orter i januari 2022 ger en kassaeffekt på totalt

ca 12 mkr, vilket utan svårigheter kan finansieras av Lärande i Sverige AB.

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.

Inga övriga inbetalningar/intäkter finns upptagna i budgeten.

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 10 20 30

Antal lärare 1 1.5 2.3

Läs mer

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan 1363860

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan 1363860 2727720 4091580

Lån 0 Övriga intäkter 0 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0

Finansiering med
egna medel 138252

Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar 0

Summa
inbetalningar

1502112 Summa intäkter 1363860 2727720 4091580

Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Skolledning 29730 Skolledning 29730 59459 89189

Lärare
gymnasieskolan 598563 Lärare gymnasieskolan 598563 945099 1417648

Övrig personal 67511 Övrig personal 67511 135022 202533

Administration 84247 Administration 84247 168493 252740

Rekrytering 30000 Rekrytering 30000 30000 30000

Fortbildning 5250 Fortbildning 5250 8500 12750

Lokaler/ Utrustning Lokaler/ Utrustning

Lokalkostnad 204000 Lokalkostnad 204000 408000 612000

Kostnader för
speciallokaler 2000 Kostnader för speciallokaler 2000 4000 6000

Möbler 50000

Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier

3000
Kontorsutrustning/ förbruknings‐
inventarier 2999 6000 9000

Telefon, kopiator mm 0

Läromedel Läromedel

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

75000
Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl
programvaror, licenser) 75000 150000 225000



Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Datorer 90000

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 80000 Info och annonsering 80000 80000 80000

Elevhälsa 34807 Elevhälsa 34807 69617 104425

Skolmåltider 97900 Skolmåltider 97900 195800 293700

Försäkringar 1500 Försäkringar 1500 3000 4500

Studie‐ och
yrkesvägledning 11604 Studie‐ och yrkesvägledning 11604 23208 34812

APL-handledare 10000 APL-handledare 10000 20000 30000

Övriga utbetalningar 27000 Övriga kostnader 27000 54000 81000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0 0

Amorteringar 0 Avskrivningar

Möbler 10000 20000 30000

Datorer 30000 60000 90000

Telefon, kopiator mm 0 0 0

Summa
utbetalningar

1502112 Summa kostnader 1402111 2440198 3605297

Över/underskott 0 Vinst/förlust -38251 287522 486283

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.

3.8 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler



1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 §§ skollagen och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

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.

Skolans lokaler kommer att rymma såväl befintliga som planerade utbildningar. Vid skolan

kommer en lokal för praktiska moment på Elprogrammet att finnas. I övrigt sker huvuddelen av de

praktiska momenten tillsammans med våra samarbetspartner.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för

avstånd från skolbyggnaden

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

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

detta ska ske.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Idrott bedrivs till största delen i hyrd idrottshall eller gym 100 m från skolan. Även utemiljöer

förekommer. Lokalerna finns inom gångavstånd men då undervisningen så kräver (tex utemiljöer

för orientering) ordnar skolan transport.

Naturvetenskapliga ämnen

Lokaler för att täcka behovet av salar och utrustning i de Naturvetenskapliga ämnena finns på

skolan.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Utbildningen kommer att bedrivas som en lärlingsutbildning i samverkan med Great Security (EE).

Liknande koncept bedrivs idag framgångsrikt på andra Realgymnasier. Behovet av specialsalar

och utrustning kommer att täckas av APL platsen hos Great Security där eleven får sin

huvudsakliga undervisning i karaktärskurser. På skolan kommer specialsalar och utrustning att

finnas som möjliggör vissa moment i elevens undervisning för att säkra elevens tillgång till hela

utbildningen på skolan.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen



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 uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna

ska organiseras på skolan.

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

1 1 2 1.5 3 2.3 3 2.3

Antal elever per lärare, läsår 1

15

Antal elever per lärare, läsår 2

20

Antal elever per lärare, läsår 3

19,565

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

19,565

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

9 4.2 10 6.6 13 9.9 13 9.9

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna på Realgymnasiet organiseras i arbetslag, där såväl lärare inom gymnasiegemensamma

ämnen som karaktärsämnen ingår. Lärande i Sverige strävar efter att alltid ha behöriga lärare .

Under etableringsskedet kan vissa resurser delas med andra Realgymnasier för att på så sätt

garantera att all kompetens finns från start. Utöver de lärarresurser om angivits har

Realgymnasiet så kallade heltidsmentorer som stöttar och coachar eleverna genom alla åren på

utbildningen. Mentorerna bidrar såväl till elevernas personliga utveckling som till



kunskapsutvecklingen och de driver tillsammans med övrigt kollegium arbetet med demokrati,

värdegrund och trygghet på skolan framåt.

5.4 Övrig personal

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

Centrala skolfunktioner som t.ex. skolchef, central skoladministration, ITâ€avdelning, central SYV,

MLA, verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitetsâ€ och utvecklingsansvarig, kommunikationâ€ och

marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare.

6 Gymnasieskola ‐ arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

15 kap. 11 §, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800).

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

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.

För El‐ och energiprogrammet börjar lärlingsutbildningen år 2

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/


6.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

El‐ och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik 36

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

6.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

EE‐ Realgymnasiet samarbetar med Great Security som garanterar elevens APLplatser.

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

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.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

Programråd tillsammans med yrkeslärare tar utifrån styrdokumenten fram kriterier för

handledarnas kompetens. APLâ€ företaget tar del av denna information och utser handledare

som uppfyller kraven. Skolan anordnar även handledarutbildning, där alla handledare ges

möjlighet att utbildas för uppdraget. Innan elev börjar, träffas representant från skolan och Aplâ

€handledare och då säkerställs att APLâ€platsen uppfyller de krav som finns på utbildningen

avseende innehåll (centralt innehåll i kurser/moment), lärarens bedömning, rutin för betygssättning

samt hur fortlöpande kommunikationen kommer att ske. Vid det inledande besöket går den

ansvarige läraren igenom det av huvudmannen utarbetade APLâ€material, som finns att tillgå som

stöd i arbetet. Stödmaterialet innehåller information om skolans värdegrund (bl a likabehandling),

riskbedömning, hur tillbud och olyckor ska rapporteras, närvarohantering samt hur bedömning av

eleverna ska gå till. Skolans representant går, tillsammans med handledaren igenom moment,

som ingår i olika kurser, för att identifiera vilka moment och kursmål som kan bli aktuella på resp

plats. Uppföljningsmöte sker där yrkeslärare från skolan besöker elev och APLâ€handledare och



där yrkeslärare, elev och APLâ€handledare träffas för att gå igenom vilka kursmål som uppnåtts

och peka på uppnådda kunskaper och ev utvecklingsbehov. Inför uppföljningsmötena på APLâ

€platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APL handledare, har elev och handledare var för

sig noterat vilka moment som eleven har gjort och hur dessa har genomförts. Dessa noteringar

innehåller vilket/vilka kursmål som ska uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål.

Läraren har tagit del av såväl elevens som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev

och handledare konstatera på vilken nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har

ytterligare utvecklingsbehov mot aktuellt kursmål. Realgymnasiet jobbar långsiktigt med

samarbetspartners, det är då lättare att erbjuda adekvata och säkra APLâ€platser med väl

insatta handledare. Alla utsedda handledare uppmuntras att gå Skolverkets webâ€baserade

handledarutbildning. Detta gäller alla handledare, inte bara de som handleder lärlingar.

6.6 Bedömning och betygsättning

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.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

Skollagen 2010:800 framgår att rektor ska se till att betyg sätts enligt gällande författningar.

Betyg beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt när betyg ska

sättas. Läraren ser till att underlag finns för att sätta betyg i enlighet med författningen. För varje

utbildning inom Realgymnasiet finns APLâ€handböcker. Varje APLâ€handbok är anpassad för

respektive utbildning och år. De innehåller de kurser som eleven läser under respektive årskurs.

För varje kurs som elever läser finns matriser i handboken med de olika moment som ingår i

kursen. Dessa moment kvalitetsgranskas av programansvariga på respektive program i samråd

med kvalitetschefen. Handledaren kan sedan dokumentera om eleven har utfört de olika

momenten eller inte samt om de är utförda med hjälp av handledaren, på egen hand efter

instruktioner eller på egen hand på ett yrkesmässigt sätt. Ansvarig lärare gör besök på APLâ

€platsen enligt följande rutin: Innan elev börjar träffas ansvarig lärare och APLâ€handledare för

att säkerställa att APLâ€platsen uppfyller de krav som finns på utbildningen avseende innehåll,

bedömning, rutin för omdöme och betygsättning samt hur fortlöpande kommunikation kommer att

ske. Den ansvarige läraren informerar APLâ€handledaren om den de moment eleven bör utföra

så att handledaren känner sig trygg med hur han/hon ska jobba med reflektion utifrån elevens

arbete. Efter påbörjad APL sker ett uppföljningsmöte där ansvarig lärare från skolan besöker elev

och APLâ€handledare i syfte att diskutera måluppfyllelse och utvecklingsbehov. Inför

uppföljningsmötet på APLâ€platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APLâ€handledare, har

elev och handledare var för sig reflekterat vilka moment som eleven har gjort och med vilken

kvalitet dessa har genomförts. I bedömningsmatrisen finns angivet vilket/vilka kursmål som ska

uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål. Läraren har tagit del av såväl elevens

som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev och handledare konstatera på vilken

nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har ytterligare utvecklingsbehov mot

aktuellt kursmål. Allt detta noteras i elevens individuella utvecklingsplan. Vid behov genomförs



också fler besök. Utöver detta sker kontinuerlig dialog mellan ansvarig lärare, elev och APLâ

€handledare.

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

23 Utbildningskontrakt Lärling_MALL.docx
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7 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

7.1 Ägar‐ och ledningskretsen

7.1.1 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

Jan Vikström

Personnummer

195903059052

Position eller befattning

Ägare och styrelseordförande

Namn

#


Mari Rudberg

Personnummer

196403054627

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Anders Frostell

Personnummer

195210180046

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Kim Zandvoort

Personnummer

196903302368

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Maria Ljungqvist

Personnummer

196008150101

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn



Elia Mörling

Personnummer

197604128996

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Agneta Janfalk

Personnummer

196403054627

Position eller befattning

VD Lärande Sverige AB

Namn

Mikael Karlsson

Personnummer

197108031951

Position eller befattning

Koncernchef

7.1.2 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

Jan Vikström

Personnummer

195903059052

Position eller befattning



Ägare

7.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. 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.

Se bilaga

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.

7.1.4 Upplysningar

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

Lärande i Sveriges ägare och grundare har verkat i styrelsen och ledande roller (VD,

Utvecklingschef, styrelseordförande) inom bolaget sedan 2000. Under den tiden har han genom

att ta del av forskning och beprövad erfarenhet skaffat sig kunskap och erfarenhet inom

skollagstiftning och skolförvaltning. Lärande i Sverige AB har under denna tid vuxit till att idag

omfatta ca 3000 elever inom gymnasieskolan (Realgymnasiet). Realgymnasiet har i öppna

jämförelser ett gott resultat i de utbildningar de bedriver. Lärande har vid flera tillfällen (senast

2015 och 2018) granskats av Skolinspektionen med ett mycket gott resultat. Inga anmärkningar

har då funnits på huvudmannens agerande och tillämpande av skollag och förordning vilket visar

att ledningen är väl förtrogen med hur dessa hanteras. Utöver detta representeras ledningen

regelbundet på konferenser, seminarium och andra forum inom skollagstiftning och skolförvaltning.

På så sätt håller ledningen kunskapen uppdaterad och aktuell. Ägarâ€och ledningskretsen har

regelbundna möten med andra ledningsfunktioner inom bolaget så som VD, ledningsgrupp och

skolchef. På denna ledningsnivå finns formell utbildning (rektorsutbildning) och lång erfarenhet av

skollagstiftning. Lärande i Sveriges arbetssätt och organisation , med ett nära samarbete mellan

bolagets ledande funktioner, gör att denna kompetens och erfarenhet kommer ägarâ€ och

ledningskretsen till del i de beslut som så kräver. Genom att inför 2020 förstärka styrelsen med

två nya ledamöter har ytterliga skolkompetens tillförts inom ledningskretsen. Mikael Karlsson

tillträder som Koncernchef februari 2021

7.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

7.2.1 Kunskap om skollagstiftning

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

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Lärande i Sveriges ägare och grundare har verkat i styrelsen och ledande roller (VD,

Utvecklingschef, styrelseordförande) inom bolaget sedan 2000. Under den tiden har han genom

att ta del av forskning och beprövad erfarenhet skaffat sig kunskap och erfarenhet inom

skollagstiftning och skolförvaltning. Lärande i Sverige AB har under denna tid vuxit till att idag

omfatta ca 3000 elever inom gymnasieskolan (Realgymnasiet). Realgymnasiet har i öppna



jämförelser ett gott resultat i de utbildningar de bedriver. Lärande har vid flera tillfällen (senast

2015 och 2018) granskats av Skolinspektionen med ett mycket gott resultat. Inga anmärkningar

har då funnits på huvudmannens agerande och tillämpande av skollag och förordning vilket visar

att ledningen är väl förtrogen med hur dessa hanteras. Utöver detta representeras ledningen

regelbundet på konferenser, seminarium och andra forum inom skollagstiftning och skolförvaltning.

På så sätt håller ledningen kunskapen uppdaterad och aktuell. Ägarâ€och ledningskretsen har

också regelbundna möten med andra ledningsfunktioner inom bolaget med stor skolerfarenhet.

På denna ledningsnivå finns formell utbildning (rektorsutbildning) och lång erfarenhet av

skollagstiftning. Lärande i Sveriges arbetssätt och organisation , med ett nära samarbete mellan

bolagets ledande funktioner, gör att denna kompetens och erfarenhet kommer ägarâ€ och

ledningskretsen till del i de beslut som så kräver. Styrelsen har 2020 förstärkts med två nya

medlemmar. i och med detta har ytterligare skolkompetens tillförts. Styrelseledamot Maria

Ljungkvist har varit verksam inom utbildningssektorn sedan 1985, då hon utexaminerades som

ämneslärare i historia och samhällskunskap från Lunds universitet. Efter många år som lärare på

såväl gymnasiet som högstadiet övergick hon att verka som skolledare på heltid 2000 tom 2008,

först som biträdande rektor på en Fâ€6 skola, därefter som rektor på en stor högstadieskola.

Som skolledare i olika kommuner fick hon genomgå en rad olika internutbildningar gällande nya

lagkrav, ledarskap, arbetsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi mm. Detta hade hon stor

nytta av i det komplexa uppdrag som det innebär att vara skolledare. Maria gick Skolverkets

rektorsutbildning 2002â€“2005, där bl a organisationsteori och skollagstiftning var centrala delar

av utbildningen. Utöver dessa utbildningar har hon kontinuerligt bevistat många de utbildningar

som Skolverket och Skolinspektioner gemensamt håller, t ex deras kvalitetsdagar. Sammantaget

har alla dessa utbildningar dessa givit Maria god insyn i och kunskap om skollagen och övriga

statliga styrdokument som berör utbildningssektorn. Detta hade hon också stor nytta av när hon

från 2008â€“2012 hade tjänst först som utbildningschef därefter förvaltningschef på två olika

kommuners barnâ€ och utbildningsförvaltningar. Efter 27 år inom den kommunala

utbildningssektorn gick Maria över till friskolesektorn. Från 2012â€“2016 arbetade hon som VD

för en mindre friskolekoncern, men allt vad det innebar av ansvar och ledning för organisation,

administration, ledning, styrning, uppföljning, utveckling och expansion. Också i den rollen var det

helt centralt att vara förtrogen och ständigt uppdaterad gällande skollagen och de övriga statliga

styrdokumenten. De tre senaste åren har Maria verkat som egenföretagare och då som konsult,

främst med inriktning på utbildningsfrågor. Maria har alltsedan hon påbörjade sin lärarutbildning

1981 i olika roller och i sammanhang förvärvat omfattande kunskaper om skollagstiftningen

genom såväl olika teoretiska utbildningar teoretiskt som praktisk erfarenhet.

7.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Inom ägarâ€ och ledningskrets finns personer med mångårig erfarenhet av ledande positioner i

svenskt näringsliv. I detta har de skaffat sig en gedigen erfarenhet och kompetens av

arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Exempel på formella utbildningar som

representeras av dessa är civilekonom och jurist (Anders Frostell Jur kand). Flertalet inom ägerâ

€ och ledningskretsen arbetar nära de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågorna i sin

vardag. Interna utbildningar både inom andra bolag och inom Lärande garanterar en aktuell och

hög kunskap inom området. Lärande Sverige AB har inte förekommit i några tvister rörande



arbetsrättâ€ eller arbetsmiljörätt vilket också visar att kompetens finns inom ägarâ€ och

ledningskrets

7.2.3 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. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

I ägarâ€ och ledningskretsen finns flera med högre ekonomiska utbildningar (Marie Rudberg Civ

ek, Agneta Janfalk Civ ek) Detta tillsammans med mångårig erfarenhet från ledande befattningar

inom svenskt näringsliv ger ägarâ€ och ledningskretsen mycket god kompetens inom ÅRL, ABL

och annan lagstiftning viktig för verksamheten inom Lärande Sverige AB. Lärande i Sverige AB

har inte förekommit i några tvister rörande lagstiftningen för den associationsform verksamheten

bedrivs, vilket visar att kompetens finns inom ägar och ledningskretsen.

7.3 Lämplighet

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

7.3.1 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

7.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Jan Vikström ‐ Styrelseordförande Norrköpings konståkningsklubb.org nr 825001-7954 Marie

Rudberg ‐ Administrativ direktör Svenskt Näringsliv. org nr 802000-1858 Marie Rudberg ‐

Styrelseordförande Ratio, org nr 802002-5212

8 Övriga

8.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Skolan startar ht 2023 Minst 15 veckors APL erbjuds på alla yrkesprogram och för lärlingar

erbjuds minst halva utbildningen. För EE erbjuds 36 v APL för lärlingselever fördelat på de två

åren de är lärlingar (åk2-3)



8.2 Bilagor

1 Aktiebok Jan Vikström Holding AB.pdf

1

2 Aktiebok Lärande i Sverige AB.pdf

2

3 Aktiebok Lärandegruppen i Sverige AB.pdf

3

4 Bolagsordning JV Holding.pdf

4

5 Bolagsordning Lärande Förvaltning i Sverige.pdf

5

6 Bolagsordning Lärande i Sverige AB.pdf

6

7 Bolagsordning Lärandegruppen i Sverige AB.pdf

7

8 Elevhälsoplan Lärande i Sverige 2021-22.pdf

8

9 Huvudmannaplan SYV LiS.pdf

9

10 Internationell APL. Lärande.docx

10

21 Ägarstruktur Lärande i Sverige AB.pptx

21

8.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en utökning vid 
Realgymnasiet i Skövde (SI 2022:723) 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden Falköpings kommun beslutar att ansluta 

sig till Skövde kommuns yttrande.        

Bakgrund 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en fristående gymnasieskola vid 

Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 El- och energiprogrammet inriktning Dator och kommunikationsteknik 

med 15 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 45 nya utbildningsplatser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.  

Finansiering 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
Remissbrev från Skolinspektionen Dnr 2022:723 

Ansökan från Lärande i Sverige AB        

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 
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Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 28 Dnr 2022/00337  

Remiss ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en utökning 
Realgymnasiet i Skövde 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att invänta Skövde 

kommuns yttrande och avvakta med förslag till beslut till nämndens 

sammanträde den 19 april 2022.       

Bakgrund 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en utökning av en fristående gymnasieskola vid 

Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 El- och energiprogrammet inriktning Dator och kommunikationsteknik 

med 15 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 45 nya utbildningsplatser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.  

Finansiering 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

Remissbrev från Skolinspektionen Dnr 2022:723 

Ansökan från Lärande i Sverige AB        
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss ansökan från om godkännande som huvudman 
för nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun, Dnr SI 
2022:910 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande  

ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som 

huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola på 

Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde.        

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 Naturbruksprogrammet inriktning Skogsbruk med 10 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism med 6 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård med 4 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 60 nya platser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte har fattat 

slutgiltigt beslut i ärendet, föreslås barn- och utbildningsnämnden att avstå 

från yttrande.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Följebrev remiss 2022:910 

Ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB       

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 











Allmän information

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.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/


Olinsgymnasiet Sparresäter

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Utdelningsadress*

Box 45

Postnummer*

53221

Ort*

SKARA

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. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. 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.



Registreringsbevis ‐ 556999-7520.pdf

Registreringsbevis Wejshag Invest

Registreringsbevis ‐ 556999-8932.pdf

Registreringsbevis Olinsgymnasiet i Skara AB

5569998932_Bolagsordning_2017-09-01.pdf

Bolagsordning Olinsgymnasiet i Skara AB

Aktiebok Olinsgymnasiet Skara AB.pdf

Aktiebok Olinsgymnasiet i Skara AB

Aktiebok Wejshag Invest.pdf

Aktiebok Wejshag Invest AB

Organisation 220101.pdf

Organisationsplan

1.3 Offentligt inflytande

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.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

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*

Kristian Wejshag

E-postadress*

kristian.wejshag@olinsgymnasiet.se

Telefon arbetet

#
#
#
#
#
#


Inga dokument registrerade

051116800

Mobil*

0705722913

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Huvudman 

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.



2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

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

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Skogsbruk

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 10 0 0 10

Läsår 2 10 10 0 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet 10 10 10 30

Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Naturturism

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 6 0 0 6

Läsår 2 6 6 0 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet 6 6 6 18

Nationellt program

Naturbruksprogrammet



Inriktning

Trädgård

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 4 0 0 4

Läsår 2 4 4 0 8

Läsår 3 4 4 4 12

Fullt utbyggd
verksamhet 4 4 4 12

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

20 20 20 60

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

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 årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

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.

Se bilagor ‐ Metod intresseundersökning ‐ Intresseundersökning dokument ‐ Resultat

intresseundersökning

Lägg till bilaga

IntresseundersoÌˆkning infoÌˆr ansoÌˆkan om nyetablering SparresaÌˆter 2023.pdf

Resultat intresseundersökning Sparresäter

#


ter _alla program.pdf

Intresseundersökning Sparresäter

Metod intresseundersoÌˆkning SparresaÌˆter.pdf

Metod intresseundersökning

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

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.

Budgetarbetet är gjort utifrån huvudmannens erfarenhet från tidigare etableringar och  utökningar

samt utifrån de aktuella förutsättningarna. 

Genom att löpande arbeta med såväl budgetarbete som utfall av densamma har vi god kännedo

#
#


m om flera av de kostnader som följer med en nyetablering och en verksamhet över tid.

Olinsgymnasiets budgetarbete är långsiktigt. Huvudmannen Kristian Wejshag har arbetat med eko

nomiska 

budgetarbeten för skola sedan 2002 och har på så sätt införskaffat sig goda kunskaper inom bud

getarbete. 

Detta sammantaget gör att vi känner oss trygga i en verksamhet med god kvalitet och med varak

tighet över  tid.

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.

Lägg till bilaga

AÌŠrsredovisning ‐ 556999-8932.pdf

Årsredovisning Olinsgymnasiet 2021.06.30

556999-7520_aÌŠr_WI_2021.06.30.pdf

Årsredovisning Wejshag Invest AB 2021.06.30

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

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

med det angivna elevantalet.

Av redogörelsen ska framgå

Grundbeloppen i uträkningen är dels baserade på skolverkets riksprislista för ersättning till

fristående skolor 2021 och delvis på samverkansavtal i de fall eleven tillhör en sådan region

(Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län).

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

#
#


Inga dokument registrerade

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. Se Läs mer för vad som ska framgå.

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.

Finansieringen sker med egna medel.

Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

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

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

Etableringskostnader finansieras med egna medel och består av personalkostnader och

investeringskostnader. Dessa uppstår från januari 2023 ‐ augusti 2023. Personalkostnaderna för

rektor är linjär över perioden. Övrig personalkostnad är linjär från april till augusti.

Etableringskostnader i form av investeringar är tyngdpunkten mellan maj 2023 ‐ augusti 2023.

Lokaler hyrs. Datorer och möbler(delvis) leasas.



Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

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 skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 4751000 4751000

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 1200000 Finansiering med egna medel 1300000 2500000

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 1200000 Summa inbetalningar 6051000 7251000

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Skolledning 420000 Skolledning 536580 956580

Personal/lärare 240000 Lärare gymnasieskolan 2840000 3080000

Övrig personal 487800 487800

Administration 45000 Administration 97560 142560

Rekrytering 15000 Rekrytering 15000 30000

Fortbildning 25000 25000

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 0 Lokalhyra 200000 200000

Speciallokaler 0 Speciallokaler 0 0

Möbler 250000 Möbler 0 250000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 35000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 35000 70000

Telefon, kopiator mm 0 Telefon, kopiator mm 38000 38000

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

0
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 875000 875000



Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Datorer 0 Datorer 120000 120000

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 200000 200000

Elevhälsa 240000 240000

Skolmåltider 128500 128500

Försäkringar 0 Försäkringar 15000 15000

Studie-och yrkesvägledning 10000 10000

APL-handledare 0 APL-handledare 25000 25000

Övriga utbetalningar 0 Övriga utbetalningar 200000 200000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0

Amorteringar 0 Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 1005000 Summa utbetalningar 6088440 7093440

Över/Underskott 195000 Över/Underskott -37440 157560

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 gymnasieskolan 4751000 9502800 14254200

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 4751000 9502800 14254200

Kostnader

Personal

Skolledning 536000 894300 894300

Lärare gymnasieskolan 2840000 5326540 7839810

Övrig personal 487800 682920 956088

Administration 97560 243900 390240

Rekrytering 15000 15000 15000

Fortbildning 25000 55000 85000

Lokaler/Utrustning



Kostnader

Lokalkostnad 200000 200000 700000

Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 35000 52000 72000

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 995000 1268000 1330000

Övrigt

Info och annonsering 200000 120000 120000

Elevhälsa 240000 380000 480000

Skolmåltider 128500 236000 351500

Försäkringar 15000 15000 15000

Studie‐ och yrkesvägledning 10000 35000 55000

APL-handledare 25000 25000 25000

Övriga kostnader 200000 150000 100000

Finansiella poster

Räntor 0 0 0

Avskrivningar

Möbler 0 0 0

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 38000 51000 68000

Summa kostnader 6087860 9749660 13496938

Vinst/förlust -1336860 -246860 757262

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.

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.



4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

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 belägen på Sparresäters Egendom, Lerdala i Skövde kommun. I

samma fastighet, lokaler och miljö där Sparresäter Naturbruksgymnasium bedrevs fram till och

med läsår 2016.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

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

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Inom skolenheten

Naturvetenskapliga ämnen

Inom skolenheten

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Inom skolenheten

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.



skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket kommer att förläggas i en egen i del i skolans huvudbyggnad. 

Vårt skolbibliotek kommer omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra 

medier. Biblioteket kommer vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och s

timulera till

läsning. Skolbiblioteket ska vara levande för att tillgodose alla elevers enskilda behov. Det ska fin

nas 

avskilda platser för egna studier med det ska även vara en plats för möten, skapande och lärand

e. 

Ansvarig för skolans bibliotek är svenskläraren som också ger eleverna lånekort och visar, och lär

 eleverna  kring hur man lånar skolans böcker. Eleverna kommer att besöka Skövde

stadsbibliotek. Varje läsår får alla 

elever en uppstart i biblioteksinformation vilket innebär att eleven får ett privat lånekort, får lära si

g hur man 

lånar böcker, men också hur man gör när man söker efter specifika böcker i bibliotekets sökbas 

och var man

hittar böckerna i biblioteket. Denna biblioteksinformation hålls av en utbildad bibliotekarie som ock

så 

kommer finnas med då vi gör våra besök. Dessa besök håller vi som ett komplement till skolans e

get  bibliotek. Vi tillämpar samma modell vid skolenheterna Olinsgymnasiet Skara och

Olinsgymnasiet

Götene med mycket gott resultat. Vi kommer även att använda oss av kommunbibliotekets lånelå

dor. När vi  i

undervisningen vill använda oss av böcker med specifikt innehåll eller skönlitteratur som vi inte har

 på  skolan kommer vi att beställa lådor från biblioteket med önskad litteratur. 

Här kan det röra sig om böcker med samma tema, 

t ex religion, naturkunskap eller skönlitteratur inom en speciell genre som eleverna ska läsa. Vår p

lan är  således att vid sidan av vårt egna bibliotek, använda oss av stadsbiblioteket.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen

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.

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

7 4.1 12 7.1 17 10 17 10

Antal elever per lärare, läsår 1

4,878

Antal elever per lärare, läsår 2

5,634

Antal elever per lärare, läsår 3

6

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

6

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Rektor ska ansvara för pedagogisk ledning och styrning av skolenheten.  Lärarna

ska organiseras i arbetslag. Dessa arbetslag hanterar praktiska frågor på programmet och leds 

av en arbetslagsledare. Det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kollegiala lärandet skall

ske i lärarteam. Lärarteamen ska ha minst 2 tim/vecka gemensamt utvecklingsarbete. 

Utvecklingsarbetet ska styras av rektor tillsammans med specialpedagog.

5.4 Övrig personal

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

Lokalvård och vaktmästare.

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf


Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

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.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Personalkategorier som ska ingå i elevhälsan är rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska,

skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och stödja elevernas utveckling

mot utbildningens mål inom tre olika nivåer; organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsan ska vara delaktig i skolans arbete kring trygghet och studiero. Trygghetsvandring och

skyddsvandring ska genomföras i samtliga skolmiljöer tillsammans med kurator, skyddsombud

och elevskyddsombud. Kurator, i samråd med skolpsykolog, ansvarar för trygghetsvandring.

Skyddsombud ska ansvara för skyddsvandring i samråd med skolsköterska som vid behov även

kopplar in skolläkare. Specialpedagog ska kartlägga skolans lärmiljöer för att tillgodose att det

finns en god arbetsplats för alla. Här ska till exempel möjlighet till avskildhet, möblering, ljudnivå,

ensamt arbete eller arbete i grupp ses över. Elevhälsan ska kartlägga riskområden både inom

fysiskâ€ och psykisk hälsa. Kartläggning ska ske genom enkäter, sammanställning av

avidentifierade elevsamtal, trivsel och hälsosamtal, samt genom information från mentorer.

Specialpedagog ska etablera kontakt med avlämnande skola för överlämningar. Elevhälsan ska

ansvara för utbildning av övrig personal utifrån behoven som kartläggningarna visar. Inom

exempelvis NPF, ätstörning, hörselvård och ergonomi. Gruppnivå: Specialpedagog, kurator och

skolsköterska ska genomföra förändringar, eller förtydliganden för elevgruppen utifrån

kartläggningarna. Eleverna ska vara med och påverka det förebyggande arbetet genom klassråd

och elevråd. Elevhälsan kommer att ta fram riktlinjer för arbete med kost, motion och goda

levnadsvanor utifrån behoven i kartläggningen. Individnivå: Elevhälsan ska vara delaktig i att

utveckla en god relation mellan hemmet och skolan. Exempelvis genom att representant för

Elevhälsan är med i samtal med mentor, elev och vårdnadshavare. Elevhälsans olika professioner

arbetar med grupper och individer som behöver förstärkt stöd under sin skolgång. Elevhälsan ska

arbeta hälsofrämjande på tre olika nivåerâ€ organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsoteamet ges, tillsammans med rektor, ansvar för att ta fram skolans likabehandlingsplan,

som ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Teamet ska även ansvara för

skolans drogplan, plan för arbetsmiljö samt krisplan. Elevhälsoteamet ska arbeta med utbildning

av övrig personal. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog ska regelbundet delta

vid arbetsplatsträffar. Även här ska skolläkare delta vid behov. Rektor rapporterar löpande till

huvudmannen. Gruppnivå: Skolsköterska, skolkurator och specialpedagog kommer att ansvara

för insatser till eleverna där externa föreläsare bjuds in. Exempelvis information från närpolisen, till

elever, kring droger och näthat, extern föreläsare om sömn, ungdomsmottagningen pratar om

sexualitet, samtycke och relationer. I de fall tillräcklig kompetens finns föreläser personal ur

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143


elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska vara delaktiga när skolan anordnar fysiska aktiviteter

utöver skolidrott, såsom exempelvis friskispass, danskvällar, hajk och yoga. Skolkurator och

specialpedagog ska regelbundet delta vid klasskonferenser, tillsammans med rektor,

undervisande lärare och mentorer. Individnivå: Eleven ska erbjudas hälsosamtal med

skolsköterska och trivselsamtal med skolkurator. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator,

specialpedagog och rektor ska träffas regelbundet under läsåret. Skolläkare deltar vid behov.

Elevhälsans samtliga professioner kommer att finnas tillgängliga för samtal i individärenden som

tidigare anmälts till teamet.

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.

Studieâ€ och yrkesvägledare (SYV) kommer att finnas tillgänglig för samtliga elever. Anvisat

arbetsrum för studieâ€ och yrkesvägledare ska finnas på skolan. Eleverna kommer även kunna få

information och boka vägledningssamtal via telefon, mail och webbmöte. Detta kan då ske både

enskilt och i grupp. Dessa former är studie‐ och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. Eftersom

studie‐ och yrkesvägledning i en bred bemärkelse kommer att vara hela skolans ansvar kommer

SYV även få i uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal, samt samarbeta och ge

förslag på integrering av studie‐ och yrkesvägledning i undervisningen, SYV ingår i skolans

systematiska kvalitetsarbete och det ska av rektor finnas särskilt framtagna mål för studie‐ och

yrkesvägledning, i både snäv och bred bemärkelse. SYV ska informera alla elever i årskurs 1 om

vad som krävs för att nå en gymnasieexamen. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till sitt

individuella val i åk 2. SYV kommer då, tillsammans med undervisande lärare, att gå igenom

kursernas innehåll samt eventuella framtida konsekvenser av olika val. Särskild vikt ska läggas på

att motverka könsstereotypa val utan istället ska varje elev ges goda möjligheter att göra väl

underbyggda val utifrån elevens intresse och målbild. SYV kommer i åk 2 att gå igenom kurserna

inom de individuella valen och fördjupningskurser inför valet till åk 3. I åk 3 kommer fokus främst

vara på eftergymnasiala utbildningar, både i Sverige och utomlands, och ett kommande arbetsliv.

Denna info ska ges redan i åk 1 och 2 men i större och fördjupad omfattning i åk 3.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/


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 hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.

Den ordinarie undervisningen ska anpassas efter elevernas behov. Extra anpassningar är aktuella

när eleven trots detta visar svårigheter att nå kunskapskraven. Dessa insatser ska sättas in så

tidigt som möjligt för att ge eleven bästa förutsättningar. Arbetsgång när elev visar svårighet att

nå kunskapskrav (se bilaga): Undervisande lärare informerar mentor. Mentor träffar eleven för att

diskutera elevens behov. Mentor kartlägger elevens behov med elevens undervisande lärare samt

specialpedagog. Mentor träffar eleven för att diskutera den planerade extra anpassningen. Extra

anpassning sätts in. Undervisande lärare, eller mentor dokumenterar och följer upp. Undervisande

lärare dokumenterar i de fall det endast rör sig om enstaka kurs för eleven, mentor dokumenterar

om anpassningen är av sådan karaktär att den berör fler kurser. Dokumentationen av extra

anpassning sker för att synliggöra behov samt för att vara till stöd vid en eventuell pedagogisk

kartläggning inför ett åtgärdsprogram. De extra anpassningarna löper hela tiden medan det

särskilda stödet tillkommer om inte de extra anpassningarna är tillräckliga för att tillgodose

elevens behov. Extra anpassningar kan ske både i grupp och enskilt. Om det inom ramen för

undervisningen eller genom resultatet på en uppgift, genom 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, ska detta

anmälas till rektorn (skollagen 3 kap 7 §). Rektor 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. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges

sådant stöd (skollagen 3 kap 7 §). Rutiner för åtgärdsprogram är utarbetade och åtgärdsprogram

kommer att upprättas vid behov (se bilaga). Uppföljning ska ske kontinuerligt och

åtgärdsprogrammet avslutas vid måluppfyllelse. Föreligger sedan/senare ytterligare behov av

åtgärdsprogram upprättas ett nytt. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges

särskilt stöd. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet ska en tydlig

ansvarsfördelning finnas för åtgärderna fördelade på skola, elev och vårdnadshavare.

Arbetsgången vid särskilt stöd: â€ Pedagog som undervisar eleven i ämnet där eleven har

svårigheter gör en pedagogisk kartläggning över elevens studiesituation. â€ Vårdnadshavare

informeras om eleven inte är myndig. Om eleven är myndig avgör hon/han själv på vilket sätt

vårdnadshavare ska involveras. â€ Elevhälsan inklusive specialpedagog kopplas in för att göra en

helhetsbild över elevens studiesituation. â€ Rektor sammankallar till ett möte för att diskutera

elevens studiesituation och på sådant sätt kunna sätta in eventuella stödåtgärder. Rektor beslutar

vilka som eventuellt kallas till mötet förutom mentor, undervisande lärare samt specialpedagog. â

€ En kallelse till möte skickas ut till berörd elev/vårdnadshavare, pedagog/pedagoger, mentor,

samt elevhälsa (i de fall rektor anser att elevhälsan kan tillföra något i ärendet) via rektor. â€



Utifrån vad som kommer fram i mötet beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller

inte. Mötet i sin helhet dokumenteras med minnesanteckningar som införs i elevens elevakt. â€

Vid ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas görs det i samband med mötet eller med

mentor och elev/vårdnadshavare vid ett senare tillfälle. â€ Elev/vårdnadshavare får en kopia av

åtgärdsprogrammet. Ett upprättat åtgärdsprogram arkiveras hos rektor. â€ Återkoppling till

undervisande pedagog om åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker via mentor. â€ Uppföljning och

utvärdering av åtgärdsprogram upprättas efter överenskommen tid. Vårdnadshavare och elev är

delaktiga vid uppföljningar samt utvärdering.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

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.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen kommer att upprätta och följa en läsårsbaserad process för det systematiska

kvalitetsarbetet. Den omfattar bland annat ansvar och principer i kvalitetsarbetet, uppföljning och

mätpunkter, särskilda aktiviteter och tidsplan för arbetet samt principer för dokumentation. Vid

upptäckta brister i kvalitet ansvarar huvudmannen för specifika insatser såsom utbildning,

handledning, strategistöd samt personalrelaterade insatser och åtgärder. Kvalitetsarbetet syftar

till att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas, genom delaktighet, dialog och

måluppfyllelse. Skolans kvalitetsarbete ska leda till att upprätthålla och utveckla skolans kvalitet.

Initialt kommer vi att arbeta med dessa utvecklingsmål: â€ Måluppfyllelse â€ Främja god hälsa â€

God förberedelse för högre studier/arbetslivet. Rektor ska ansvara för att all personal från

skolstart är medvetna om utvecklingsmålen och överens om hur de ska nås. Pedagoger ska

ansvara för att elever och vårdnadshavare från start har god kännedom om målen som

implementeras i kurserna. Enheten kommer att arbeta efter en utvecklingsplan som blir en del av

det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsplanen ska behandla skolans kunskapsresultat och

det som är en förutsättning för goda resultat såsom trygghet och studiero, jämställdhet,

elevinflytande, närvaro och elevhälsa. Rektor ansvarar för utvecklingsplanen. Hårda och mjuka

https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete


värden kommer att utvärderas och analyseras såväl under pågående läsår som vid varje

läsårsslut. Detta ska ligga till grund för kommande läsårs riktade förbättringsområden.

Uppföljningar som ska ligga till grund för utvärderingen av utvecklingsplanen ska ske genom;

betygsresultat, resultat på nationella prov, omdömen vid icke avslutade kurser. Utvecklingsmålen

samt målen mot kränkande behandling ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten och en

dokumentationsmall för uppföljning ska finnas tillgänglig. I mallen ska pedagogerna beskriva

nuläge, hur arbetet mot målen fortskrider, vilka strategier som gett framgång, hur utvärdering av

pågående strategi ska utformas samt plan framåt. Detta för att arbetslaget hela tiden ska hålla i

arbetet framgångsrikt och utveckla metoder och strategier. För att belysa de mjuka värdena görs

uppföljning genom elevenkäter, utvecklingssamtal med elev och målsman och mentorssamtal

mellan elev och mentor. Skolsköterskan ska sammanställa elevhälsosamtal som också de ska

analyseras tillsammans med elevhälsans professioner. Pedagoger ska följa upp

kunskapsresultaten och belysa samband i olika kurser kopplat till metodik och didaktik. Rektor

kommer att sammanställa kvalitetsarbetet, nationella mål, skolans utvecklingsplan och sätta

utvecklingsmålen mot kränkande behandling. Analys och bedömning av skolans utvecklingsbehov

ska göras i dialog mellan personal och rektor. Här ska även skolans elever genom exempelvis

klass‐ och elevråd delta i dialogen. Rektor kommer att informera huvudmannen om skolans

utvecklingsbehov. Huvudmannen beslutar sedan om kommande års utvecklingsinsatser. Huvudman

är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet. Rektor ska ansvara för dokumentation samt publicering på

skolans intranät och hemsida. En förutsättning för att kartläggning, analys och uppföljning ska bli

relevant är att elever samt skolans alla professioner deltar. Pedagoger, skolsköterska, kurator,

skolpsykolog, specialpedagog och elevassistenter kommer att delta i det systematiska

kvalitetsarbetet utifrån sin del och sina ansvarsområden.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Information för rutiner om klagomålshantering kommer att delges och lämnas till elever och

vårdnadshavare såväl vid information inför skolvalet som vid läsårsstart. Rutinerna samt blankett

för synpunkter och klagomål ska också finnas tillgängliga på skolans hemsida

(www.olinsgymnasiet.se), på samma sätt som görs för Olinsgymnasiets övriga skolenheter.

Rutinerna ska vara väl kända av personalen. Alla som driver en skola är skyldiga, enligt skollagen

4 kap. 8§, att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Alla

kommer att kunna lämna sina synpunkter och klagomål anonymt eller lämna sitt namn. Om den

klagande väljer att lämna sitt namn får denne en personlig återkoppling om vilka åtgärder vi har

vidtagit eller kommer att vidta. Detta ska ske inom 14 dagar. Vi kommer att sammanställa alla

eventuella synpunkter och klagomål, och använda det som en del i vårt uppföljningsâ€ och

kvalitetsarbete. I första hand ska den som har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

vända sig till den det berör. Därefter följs ansvarsordningen: â€¢ Mentor â€¢ Rektor â€¢



Huvudman Utredning ‐ När anmälan är mottagen kontaktar rektor huvudmannen/styrelsen för

beslut om vem eller vilka som ska utreda ärendet. Om klagomålet gäller skolledning/rektor

skickas klagomålet direkt till huvudmannen. â€¢ Ärendet utreds och beslut om åtgärder fattas. â€

¢ Rektor eller huvudman återkopplar ärendet till anmälaren om kontaktuppgifter finns.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Eleverna ska varje vecka ha samtal med sin mentor där inflytande och deltagande är en del i

samtalet. I varje kurs ska utvärdering genomföras efter varje moment/tema som vi sedan tar

tillvara/beaktar inför nästa moment i kursen. Eleverna kommer att genomföra regelbundna

klassråd och vara representerade i skolans elevråd. En gång per månad ska programråd

genomföras med representanter för elever och personal. I utvecklingssamtal kommer

vårdnadshavare tillsammans med elev, ges möjlighet att utvärdera skolans arbete. Skolan ser en

stor tillgång i elevers delaktighet och är angelägna om att allas synpunkter och delaktighet

kommer att tas tillvara.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Varje läsår kommer att inledas med en gemensam upptakt där personal och elever deltar i olika

relaterade aktiviteter. Syftet är att teambuilda, lära känna varandra och skapa en trygg och

positiv miljö och anda inför kommande läsår. Det handlar vidare även om att skapa goda

relationer vilket är en av de viktigaste byggstenarna för att skapa en framgångsrik undervisning.

https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-kapitlet-skollagen/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/


Här kommer vi att belysa och lyfta allas lika värde och tydligt ge eleven en trygghet i dialogen

med skolans personal. Personalens arbete med att främja allas lika värde och motverka

kränkande behandling ska genomsyra skolans verksamhet. Skolan ska även bjuda in föreläsare

och personer som ytterligare kan höja medvetenheten och förståelsen. För att upptäcka

trakasserier och kränkande behandling har alla vuxna på skolan ett gemensamt ansvar. Elev och

mentor kommer varje vecka ha ett samtal/avstämningsmöte där detta är en stående punkt.

Genom regelbundna samtal där eleven känner trygghet och förtroende ska eventuella

trakasserier och kränkande behandling upptäckas. Skolan har nolltolerans mot kränkande

behandling vilket innebär ett totalt och tydligt förbud. All personal är skyldig att aktivt motverka

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Detta ska avspegla sig på

personalens förhållningssätt mot såväl elever som varandra. Skolan ska arbeta för en hög

vuxennärvaro där dessa agerar direkt vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. Trivselâ€ och ordningsregler är gemensamma regler och ska utarbetas

gemensamt av personal och elever på skolan. Reglerna kommer även delges vårdnadshavare

och finnas under dokument på skolans hemsida. Eleverna ska engageras i likabehandlingsfrågor

samt det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Detta ska initialt göras genom klassråd och elevråd. Eleverna ska bland annat ges möjlighet att

föreslå och sedan, tillsammans med personal, genomföra evenemang och aktiviteter för att

främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Aktiviteten kan exempelvis vara en

föreläsare, en aktuell film som sedan diskuteras, eller andra längre projekt. Skolan kommer att

arbeta med en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (se bilaga). Planen

ska följas upp kontinuerligt och utvärderas årsvis. Ansvarig för planen är rektor. I planen ska det

finnas en tydlig ansvarsfördelning och handlingsplan vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. I planen kommer även det främjande och förebyggande arbetet beskrivas liksom

definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppföljning av planen ska ske

löpande i arbetslaget, klassråd, elevråd samt i elevhälsoteamet. Utvecklingssamtalen ska ge en

möjlighet till uppföljning med vårdnadshavare. På vårterminen genomförs en omfattande

utvärdering som sammanställs av rektor. Utvärderingen ska ske på personalâ€ och elevnivå

genom samtal och enkäter. Enkätresultat analyseras av elevhälsoteamet och arbetslaget. Rektor

ansvarar för sammanställning av utvärderingen som även är en del i det systematiska

kvalitetsarbetet.

9.2 Skyldighet 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.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling har all personal skyldighet att anmäla

det till rektor. Läraren/mentor ska vara lyhörd vid de veckovisa samtal med eleven. Vid samtalen

kommer en stående punkt vara trygghet och trivsel. All personal ska också vara uppmärksamma,

både vid lektion och rast. Vid minsta misstanke om kränkande behandling ska personal kontakta



rektor. Rektor informerar huvudman omgående när denne fått kännedom om anmälan av

kränkningsärende. Dokumentationen omfattar: 1. Vad som har hänt. 2. Vilka åtgärder som har

vidtagits. 3. Vilka resultat som har nåtts och om uppföljning har skett. 4. Hur kontakterna med

vårdnadshavare har hanterats. Lärare/mentor och rektor kommer att ha enskilda samtal med den

som upplever sig kränkt, samtal med den som kan ha utfört kränkningen och samtal med berörda

vårdnadshavare. Vid behov deltar även representant för elevhälsa. Varje samtal ska

dokumenteras. Åtgärder sätts in utifrån behov. Rektor ansvarar för uppföljningssamtal inom två

veckor. Huvudman ansvarar för att det finns systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation

och stöd. I förekommande fall kan ärenden leda till att huvudman omedelbart anmäler till

diskrimineringsombudsmannen eller polis. Förekomst av eventuella kränkningsärenden ska vara

en stående punkt på möten. All information gällande kränkningsärenden kommer att

dokumenteras av rektor och delges huvudman. Huvudmannen ansvarar för att all personal fullgör

de skyldigheter som anges inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elev. Rektor ska redogöra för, och

rapportera om, detta arbete såväl vid regelbundna möten men även i kontinuerligt arbete med

"Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling" (se bilaga).

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

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.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Rektor kommer att ansvara för att all personal i verksamheten kontinuerligt diskuterar hur de

grundläggande värdena gestaltas och förmedlas i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna

utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Alla vuxna i skolan ska vara goda förebilder samt väl

införstådda med innebörden av detta. Elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och

demokrati. Dessa kunskaper ska eleverna få genom ett demokratiskt arbetssätt där elevers

inflytande och delaktighet är centralt. Elevens demokratiska kompetens ska utvecklas för vår

gemensamma framtida demokrati. Eleven kommer att träna och utveckla sin förmåga till att

argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera

och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Exempel på hur

värdegrundsarbetet ska genomsyra vår kommande verksamhet; â€ Vid varje

personalsammankomst är värdegrundsfrågor en stående punkt på dagordningen. Vi diskuterar

vårt förhållningssätt och bemötande utifrån läroplanens mål och riktlinjer. â€ Vuxna i skolan är

förebilder. Vårt förhållningssätt påverkar elevers förståelse och respekt för demokrati, mänskliga

rättigheter samt vår gemensamma arbetsmiljö. â€ Den vuxnes viktigaste uppgift är att försöka

sätta sig in i hur varje elev tolkar sin omvärld, för att därifrån hjälpa eleven till utveckling. De

viktiga arbetsuppgifterna blir då att uppmuntra, vidga frågeställningar, stimulera fantasin,

initiativförmågan, kreativitet, det kritiska tänkandet och uppmana till egna ställningstaganden.

Läraren kommer att arbeta tillsammans med eleverna fram regler för arbetet och samvaron i



gruppen. â€ Den demokratiska processen kommer att tränas i klassråd och elevråd. â€ Eleverna

kommer att delta i välgörenhetsprojekt för utsatta grupper, med tillhörande

diskussion/undervisning så att de får ökad förståelse och kan sätta sig in i olika kulturer och

livssituationer. â€ Skolan kommer att bjuda in föreläsare från olika kulturer och med olika

livserfarenhet för att vidga elevernas förståelse.

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

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 kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och

lärande samt en livslång lust att lära. En viktig utgångspunkt i all undervisning är att den, oavsett

ämne, i sina arbetsformer kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. Utifrån den

garanterade undervisningstiden är all undervisning lärarledd och schemalagd. Undervisningen ska

planeras av undervisande lärare i samråd med eleverna. Rektor ska säkerställa undervisningensplaneras av undervisande lärare i samråd med eleverna. Rektor ska säkerställa undervisningens

upplägg via bl.a. de pedagogiska samtalen i början av läsåret. Det skall hållas ett uppföljande

samtal med undervisande lärare (medarbetarsamtal) före årsskiftet. Skolan ska kontinuerligt

utvärdera undervisningens kvalitet och elevernas närvaro, dels genom elevutvärderingar, dels

genom kollegial samverkan och auskultationer av rektor, specialpedagog samt andra lärare. Varje

lärare kommer i sin undervisning att använda arbetsformer som tar hänsyn till elevens individuella

förutsättningar, erfarenheter, drivkrafter och intressen. 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 person. Under elevens första år kommer

gymnasiegemensamma ämnen/kurser att varvas med grundläggande programgemensamma

ämnen/kurser. Eleverna kommer att få lära sig att hantera programspecifik utrustning, verktyg

och centrala begrepp och får en bred orientering inom ramen för utbildningens område. Under

årskurs ett kommer eleverna få genomföra flera studiebesök på relevanta företag samt vissa

praktiska moment där. Dessutom blir det en APL-period på två veckor under våren i årskurs ett.

Under elevens andra år läggs ett större tidsmässigt fokus på programgemensamma ämnen och

inriktningskurser. Under elevens tredje år läggs ytterligare tidsmässigt fokus på

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan


inriktningskurserna och kurserna inom programfördjupningarna. APLâ€perioden under elevens

andra och tredje år är totalt 16 veckor och varierar något i upplägg utifrån program och

företagens/verksamheternas förutsättningar. Olinsgymnasiets ekonomi är god och förändringar

inom det planerade elevantalet påverkar inte skolans ekonomi. Organisatoriskt så byggs en

flexibel organisation där förändringar i antalet elever, både det totala antalet som antalet mellan

program, inte påverkar kvaliteten, ekonomin eller undervisningen. Gymnasiegemensamma ämnen

och kurser samläses mellan programmen. Ett långsiktigt och omfattande rekryteringsarbete för

att säkerställa behöriga lärare inom yrkesämnen inleds av rektor under hösten 2022.

Olinsgymnasiets ansökan om att etablera Olinsgymnasiet Sparresäter har haft stort medialt

intresse. Redan nu har några behöriga yrkeslärare kontaktat huvudmannen och inkommit med

intresseanmälan för att arbeta på skolan. Vi känner oss därför trygga i att kunna genomföra

samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och med god kvalité.

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

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.

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



11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

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

Program Inriktning Veckor

Naturbruksprogrammet Skogsbruk 18

Naturbruksprogrammet Naturturism 18

Naturbruksprogrammet Trädgård 18

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/


11.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

Samtal med företrädare från näringslivet och branschorganisationer om samarbete kring APL-

platser, etablerades redan under arbetet med förstudien hösten 2021. Då primärt med

företrädare inom skogsbranschen. Ytterligare kontakter med branschföreträdare har etablerats

genom de kontakter vi fått från före detta personal på Sparresäter Naturbruksgymnasium. När

planerna om att ansöka om en skolenhet vid Sparresäter blev offentliga i december 2021 har

ytterligare ett tydligt intresse från näringsliv och branschföreträdare deklarerats då inom såväl

naturturism, trädgård som skogsvård. Näringsliv och branschföreträdare ser mycket positivt på

etableringen utifrån ett uttalat stort rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens. Elever

förväntas komma till Olinsgymnasiet Sparresäter från ett förhållandevis stort upptagningsområde,

vilket innebär att även APL kommer fördelas ut över ett stort geografiskt område. Vi har ett stort

intresse från flertalet företag och verksamheter inom de sökta inriktningarna för att vara delaktiga

i skolans APL-verksamhet. I den direkta inledningen av år ett ska skolan starta upp det lokala

programrådet. Det lokala programrådet får som första uppgift att ta en kontakt med det

nationella programrådet för naturbruksprogrammet. Dessutom prioriteras skolans arbete med att

kvalitetssäkra aktuella APL-arbetsplatser, kvalitetssäkringen sker utifrån skolans och arbetslivets

styrdokument som berör utbildningarna. En stående punkt på dagordningen för det lokala

programrådet kommer vara tillgången till APL-platser och kvalitetssäkring av dessa. Utifrån goda

erfarenheter från Olinsgymnasiet i Götene kommer även skolenheten i Sparresäter att boka in

nationella APL-utvecklare för att få stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

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

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.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

En viktig del i den 11.3 beskrivna kvalitetssäkringen av arbetsplatser är att, tillsammans med

arbetsplatsen, utse lämpliga handledare. Förutom yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter

behöver handledaren kunna planera och stödja elevens lärande under APL-perioden. I nuvarande

programråd på Olinsgymnasiet säger vi ofta att handledare ska vara goda förebilder för sin

arbetsplats och yrkesroll men även som person i sig själv. Olinsgymnasiet kommer under



vårterminen år ett att genomföra Skolverkets webbaserade handledarutbildning, den kommer

ledas av en lärare på plats i skolan. Ett individuellt APL-avtal upprättas för varje elev inför varje

APL-period, i avtalet anges bl a utsedd handledare. Övriga uppgifter som anges i avtalet är t ex

vilka delar i kursen/kurserna som ska genomföras på arbetsplatsen och hur de kopplas till

utbildningens nationella mål. Avtalet är ett viktigt dokument som beskriver ansvarsområden mm,

handledaren är den person som oftast blir â€œbärareâ€ av att avtalet genomförs på

arbetsplatsen enligt beskrivningen.

11.6 Bedömning och betygsättning

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.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

Varje APL-period ska förbereds för varje elev i och med att ett individuellt APL-avtal upprättas.

Avtalet beskriver de olika parternas ansvarsområden och mer konkret vilka delar i kurs/kurser

som eleven ska genomföra på arbetsplatsen samt arbetstidsschema. Arbetsuppgifterna och de

praktiska momenten på APL-platsen ska kopplas till kursernas centrala innehåll samt

utbildningens och kursens nationella mål, vilket tydligt ska beskrivas i avtalet. Den

dokumentationen ligger sedan till grund för lärarens bedömning som sker både under och efter

APL-perioden. Bedömningen under APL-perioden ska ske genom att betygssättande lärare

besöker eleven på arbetsplatsen och har trepartssamtal där handledaren ska delta. Eleven för

även en digital dagbok där läraren kan ge återkoppling fortlöpande på elevens reflektioner kring

sitt lärande på arbetsplatsen. Det är rektor som ska ansvara för att betyg sätts enligt skolans

styrdokument och det är rektor som ska utse betygssättande lärare. Läraren ska använda all

tillgänglig information om elevens kunskaper och i det sammanhanget blir informationen från

elevens APL-period väldigt viktig. Handledaren ska bidra med värdefull information om elevens

kunskap utifrån utförda uppgifter och moment, men handledare får absolut inte sätta betyg.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning



2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

12.1.1 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

Kristian Wejshag

Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Huvudman, styrelseledamot 

Namn

Ulf Karlsson

Personnummer

197012015959

Position eller befattning

VD

12.1.2 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

Kristian Wejshag 



Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Ägare

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. 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.

Se bilaga

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.

12.1.4 Upplysningar

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

Kristian Wejshag är utbildad inom musik och Idrott & hälsa. Han anställdes som lärare vid

Katedralskolan i Skara 1999. Mellan åren 2001 â€ 2015 drev Kristian bolaget MusicCenter Skara

AB som jobbade med undervisning inom de musikrelaterade ämnena åt det estetiska programmet

musik på Katedralskolan i Skara. Sedan 2016 är Kristian huvudman för Olinsgymnasiet.

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

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

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson, VD Olinsgymnasiet Utbildningar Toppledarprogrammet, SKR, 2019

Rektorsprogrammet, Karlstads Universitet, 2012 Utvecklingsprogram Lidköpings kommun,

Lidköping 2012 Arbetslagsledarutbildning TOPP 2005, Lidköping, 2003 Rekryteringsutbildning V5,

Lidköping, 2001 Grundskollärare 4-9 MaNo, Linköping Universitet, Linköping, 1994â€“1998â€‹

Anställningar Verkställande Direktör, Olinsgymnasiet, 2021 - Affärsområdeschef, Foxway AB,

2020 ‐ 2021 Sektorchef, Skövde kommun, 2016 ‐ 2020 Vinnova utvärderare IT-projekt, Verket

för innovationssystem, 2014-2015 Förvaltningschef, Barn & Skola, Lidköping, 2013 ‐ 2016 Förste

rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2007‐ 2013 Rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping,

2007-2007 Lärare — Arbetslagsledare, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2004-2007 Lärare —

Arbetslagsledare, Dalängskolan, Lidköping, 2000-2004 Lärare, Teglaskolan, Skara 1998-2000

Lärarvikariat, Teglaskolan, Skara, 1992-1994â€‹ Kristian Wejshag, huvudman Olinsgymnasiet

1994-1997 Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, Artisten. GG-musiklärare 140p 1997-1999

GIH Idrottshögskolan Stockholm. Idrottsprogrammet 80 p Kristian Wejshag har förvärvat

kunskaper genom såväl regelbunden förkovran som fortbildningar genom bland annat Friskolornas



riksförbund och SISU. Vid fördjupade juridiska frågor har Kristian en nära dialog medsakkunniga

på Front advokaterna i Göteborg. Verksamheten drivs i Olinsgymnasiet i Skara AB och

kunskapen finns hos ägaren Kristian Wejshag samt hos VD Ulf Karlsson.

12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson VD har såväl genom ovan beskrivna utbildningar som erfarenheter stor kompetens

inom arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Kristian Wejshag har genom egen förkovran

och lång erfarenhet införskaffat sig en bred kompetens inom de efterfrågade områdena. Kristian

har läst arbetsrätt och har även genom Almega och Olinsgymnasiets kollektivavtal fått goda

kunskaper vad gäller arbetsrättsligâ€ och arbetsmiljörättslig kompetens. Kristian innehar de

kunskaper som krävs för att agera korrekt vid anställning och uppsägning, för att agera korrekt

vid arbetstvister samt känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas

rättigheter och skyldigheter.

12.2.3 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. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Företagsformen är aktiebolag (AB). Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom det

ekonomiska området. Kristian har drivit företag, i olika former, sedan 1993. Kristian tog studenten

1992 från Ekonomisk linje och har sedan dess, parallellt med lärarstudier, haft ett stort intresse

för ekonomi. Han har läst â€ Bokföring grund â€ Företagsekonomi fördjupning Han har ingått i två

omfattande projekt genom ALMI (Tillväxtprogram för företag & Tillväxtprogram för etablerade

företag) med projekttid om 12 månader vardera. I dessa program gavs relativt omfattande

kunskaper inom ekonomi och organisation. Kristian har under 25 år arbetat nära det företag som

idag är Atumne Förvaltnings AB och genom frekvent dialog och internutbildning införskaffat sig

fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom

ekonomi

12.3 Lämplighet

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

12.3.1 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

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja



Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Kristian Wejshag ‐ ungdomsledare Skara FC (fotboll) Ulf Karlsson ‐ ungdomsledare och

styrelseledamot Skara HK (handboll) Engagemangen är pågående.

13 Övriga

Inga dokument registrerade

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Planerna kring en etablering av Olinsgymnasiet Sparresäter har funnits hos mig i flera år.

Sparresäter har en historia av att vara ett fantastiskt fint Naturbruksgymnasium som regionen

tyvärr beslutade att stänga ner 2014 (sista klassen lämnade 2016). Många, såväl elever,

personal som branschföreträdare, ansåg att beslutet var förhastat och ifrågasattes. Egendomen

Sparresäter köptes av Karl-Johan Blank 2017 och sedan 2018 har samtal förts mellan Karl-Johan

Blank och Kristian Wejshag om möjligheterna för Olinsgymnasiet att ansöka om att åter öppna ett

gymnasium på Sparresäter. Arbetet med att säkerställa de bästa av förutsättningar har fått ta tid

och inte stressats fram. Under våren 2021 fattades beslutet av mig att inleda en förstudie kring

en eventuell ansökan om etablering av Olinsgymnasiet Sparresäter. Det omfattande arbete vi

genomfört i vår förstudie visar på att det finns ett tydligt intresse från såväl näringsliv som från

elever/vårdnadshavare för skolan och våra ansökta inriktningar på naturbruksprogrammet. Nu

känner jag som huvudman att rätt förutsättningar finns för att skapa en långsiktig och stark

verksamhet i Olinsgymnasiet Sparresäter och jag är trygg med vår ansökan. Kristian Wejshag

Huvudman Olinsgymnasiet

13.2 Bilagor

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss ansökan från om godkännande som huvudman 
för nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun (SI 
2022:910) 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden Falköpings kommun beslutar att ansluta 

sig till Skövde kommuns yttrande.        

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 Naturbruksprogrammet inriktning Skogsbruk med 10 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Naturturim med 6 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård med 4 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 60 nya platser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.   

Finansiering 

Inte aktuellt 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss 2022:910 

Ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB       

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2022/00350  

Remiss ansökan från om godkännande som huvudman 
för nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att invänta Skövde 

kommuns yttrande och avvakta med förslag till beslut till nämndens 

sammanträde den 19 april 2022.       

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun från och 

med läsåret 2023/2024. 

Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser: 

 Naturbruksprogrammet inriktning Skogsbruk med 10 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism med 6 platser per läsår 

 Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård med 4 platser per läsår 

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 60 nya platser. 

Förvaltningens bedömning 

Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis 

där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan 

om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller 

gymnasiesärskola.   

Finansiering 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

Följebrev remiss 2022:910 

Ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB       

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2022/00355  

Remiss avseende RIG-dimensionering 2023/2024-
2025/2026 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.       

Bakgrund 

Riksidrottsförbundet (RF) har sedan 1996 uppdraget att svara för 

verksamheten vid riksidrottsgymnasierna (RIG) och ska inför treårsperioden 

2023/2024 – 2025/2026 till Skolverket föreslå dimensionering av 

verksamheten. RF har utifrån redovisade riktlinjer och kriterier utarbetat ett 

förslag vilket nu föreligger SF genom denna remiss. Det är Specialförbunden 

(SF) som är remissinstans men man välkomnar även yttranden från aktuella 

huvudmän. 

Det slutgiltiga förslaget skickas från Riksidrottsstyrelsen till Skolverket 

senast den 1 juli. Skolverket fastställer därefter dimensioneringen. 

För Falköpings kommun handlar det om RIG Volleyboll vid 

Ållebergsgymnasiet, där remissunderlaget föreslår oförändrat antal platser, 

54 stycken. 

Volleybollförbundet hade önskat en ökning av antalet platser från 54 till 60. 

Förvaltningens bedömning 

I remissunderlaget framgår att RF inte kan motivera en ökning av antalet 

platser på RIG volleyboll. Herrsidans elitverksamhet hävdar sig inte lika bra 

som damsidans. Beach damer är heller inte lika starka som beach herrar. 

Enligt RF ligger elevnöjdheten för RIG volleyboll totalt sett lägre än för 

övriga lagsporter. Skälen till detta ska förvaltningen undersöka och arbeta 

för att förbättra. Volleyboll är en stor sport globalt, men inte lika stor i 

Sverige. Det är därför logiskt att antalet platser vid RIG volleyboll inte 

utökas. 

Beslutsunderlag 
Missivbrev RIG-dimensionering 2023-2026 

Remiss dimensionering RIG 2023-2026       

  

 

            

 



 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm  

Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se     

 

Datum 3 mars 2022 

Dnr 122/22–550 

   Mottagare: 
Berörda SF och för kännedom 
till berörda huvudmän samt 
SOK och SPK 

     

Remissförslag avseende dimensionering av 

riksidrottsgymnasieverksamheten för perioden 2023/24–

2025/26. 

 

Riksidrottsförbundet (RF) har sedan 1996 uppdraget att svara för verksamheten 

vid riksidrottsgymnasierna (RIG) och ska inför treårsperioden 2023/24–2025/26 

till Skolverket föreslå dimensionering av verksamheten. RF har utifrån redovisade 

riktlinjer och kriterier utarbetat ett förslag vilket nu föreligger SF genom denna 

remiss. 

RF vill främst ha synpunkter och svar på följande;  

• Prioritering av orter för SF med flera RIG-orter. SF kan föreslå förändring av 

nuvarande anordnarkommun till fördel för ny sökande kommun, men RF 

förutsätter att SF har starka argument för en eventuell ändring. 

• SF:s fördelning mellan platser och discipliner/grenar på de olika orterna.  

SF ska tydligt motivera för de huvudmän som SF inte vill ge RIG-status. 

Detta är något som Skolverket kräver för att kunna skriva avslagsbeslut. 

• RF:s förslag på discipliner/grenar. 

• Förslagets bidragsutformning. 

• Fördelning av elevplatser mellan flickor och pojkar 

 

Inkomna remissvar kommer att behandlas och beslut fattas av 

Riksidrottsstyrelsen i juni. Det slutgiltiga förslaget skickas därefter senast 1 juli till 

Skolverket, som fastställer dimensioneringen. Efter Skolverkets fastställande 

kommer RF att upprätta avtal med berörda anordnarkommuner och SF. 

SF och huvudmän som eventuellt inte kommer att omfattas av den nya 

dimensioneringen, har dock rätt och skyldighet att ”fullfölja” sina åtaganden för de 

elever som kvarstår i årskurs två och tre, samt för dessa erhålla elevbidrag från 



 

RF. SF är remissinstans men vi välkomnar även yttranden från aktuella 

huvudmän.  

Svaren mailas in med behörig underskrift till riksidrottsforbundet@rf.se. 

Kontaktpersoner för frågor angående remissförslaget är Maja Uebel, 

maja.uebel@rfsisu.se och Liselotte Ohlson, liselotte.ohlson@rfsisu.se 

 

Remissvaren ska vara RF tillhanda senast onsdagen den 19 april. 

 

Med vänlig hälsning 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 
 

David Gustafsson 
Verksamhetsområdeschef Idrottsutveckling 
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Dimensioneringsförslag för riksidrottsgymnasieverksamheten 

2023/24–2025/26 

Underlag för remissförförande, våren 2022.



 

 

Information om remissförfarande 

Samtliga berörda SF anmodas att senast tisdag 19 april 2022, till Riksidrottsförbundet, 

inkomma med svar på remissen. Svaren mejlas in med behörig underskrift till 

riksidrottsforbundet@rf.se.  

Om SF inte har några synpunkter, räcker det att remissvaret ger besked om detta. 

 

RF vill främst ha synpunkter och svar på följande;  

• Prioritering av orter för SF med flera RIG-orter. SF kan föreslå förändring av 

nuvarande anordnarkommun till fördel för ny sökande kommun, men RF förutsätter 

att SF har starka argument för en eventuell ändring. 

• SF:s fördelning mellan platser och discipliner/grenar på de olika orterna.  

SF ska tydligt motivera för de huvudmän som SF inte vill ge RIG-status. 

Detta är något som Skolverket kräver för att kunna skriva avslagsbeslut. 

• RF:s förslag på discipliner/grenar. 

• Förslagets bidragsutformning. 

• Fördelning av elevplatser mellan flickor och pojkar 

 

Endast huvudmän med godkända ansökningar från nuvarande och nya huvudmän kan 

föreslås. RS har för avsikt att behandla det slutgiltiga förslaget under juni månad för 

vidare befordran till Skolverket senast 1 juli 2022, som har att fastställa 

dimensioneringen. Efter Skolverkets fastställande kommer RF att upprätta avtal med 

berörda anordnarkommuner och SF. 

Frågor vid otydligheter i remissförslaget kan ställas till maja.uebel@rfsisu.se 
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1. Inledning 

Svensk Idrott – Världens bästa! 

Så lyder visionen för den svenska idrottsrörelsen. I RF:s stadgars första kapitel står vidare 

att svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas 

och förbättras både till form och innehåll.  

I och med RF-stämman 2021 som ställde sig bakom programmet Elitidrott2030 togs ett 

viktigt steg mot att förstärka de resurser som satsas på att svensk idrott ska nå större 

internationella framgångar. Här har de tre stödorganisationerna, Riksidrottsförbundet, 

Sveriges Olympiska Kommitté samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges 

Paralympiska Kommitté slutit upp kring åtta steg. Ett av dessa uttrycker behovet av 

"Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för aktivas träning och matchning, i 

kombination med utbildningsmöjligheter på både gymnasial och eftergymnasial nivå". 

 

2. Bakgrund 

En utbildning där ämnet specialidrott ingår får, enligt gymnasieförordningen, vara ett 

riksidrottsgymnasium (RIG) om det finns ett nationellt intresse av att tillgodose 

elitidrottens krav och det ställs särskilda krav på gemensam träning. Alternativt får 

utbildningen godkännas som en nationell idrottsutbildning (NIU) om den har en tydlig 

elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är 

relevant för utbildningen. 

När det gäller RIG har RF ansvaret att till Skolverket föreslå var idrottsutbildning vid 

riksidrottsgymnasium får anordnas och hur många platser dessa utbildningar får omfatta. 

Skolverket får efter förslag från RF besluta och beslutet ska gälla för tre 

antagningsomgångar. 

Enligt den förordning som reglerar RF:s fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet 

har RF möjlighet att lämna statsbidrag för att skapa bättre möjligheter för elitsatsande 

ungdomar att kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid riksidrottsgymnasier. 

Både RF och SF har de senaste åren planerat för en övergång från RIG- och NIU-

systemen till ett nytt riksrekryterande system som i omfattning var tänkt att bli mindre än 

vad RIG/NIU tillsammans är idag dvs. ca 12 000 elever, men större än nuvarande RIG-

system dvs. cirka 1100 elever. 

Under 2021 genomfördes elitdialoger inom ramen för det samordnade elitidrottsstödet 

(RF/SOK /SPK) med de SF som presenterade sina utvecklingsplaner och via dem äskade 

om stöd - landslagsstöd X. Förutom uppföljning av tidigare beviljade insatser var fokus 

för dialogerna det område i utvecklingsplanen som behandlar utvecklingsmiljöer. Syftet 

var främst att förbereda SF inför det nya idrottsgymnasiesystem som enligt 

utbildningsdepartementets tidigare förslag skulle träda i kraft hösten 2024.  



 

I september 2021 fick RF besked om att det förslag som departementet arbetat med 

gällande ett nytt idrottsgymnasiesystem tyvärr inte kommer att läggas fram i riksdagen 

under överskådlig framtid. Besked från departementet innebar att skollag, 

gymnasieförordning samt Skolverkets föreskrifter gäller enligt tidigare och det ansvar 

som RF har för RIG således kvarstår. Från att ha haft siktet inställt på ett nytt system med 

start hösten 2024 blev ställtiden för en sedvanligt dimensioneringsprocess relativt kort 

varpå föreliggande förslag sammantaget innebär relativt små justeringar. 

 

3. Riksidrottsgymnasierna 2023/24–2025/26 

En ny skarpare inriktningen för RIG-verksamheten beslutades av Riksidrottsstyrelsen 

(RS) inför perioden 2020/21–2022/23. Inriktningen har ambitionen att skärpa systemet 

för att ytterligare stärka de positiva effekterna för idrotter som verkligen har nytta av att 

ingå i RIG-systemet. Även föreliggande förslag utgår från denna inriktning. 

RIG beskrivs som en utvecklingsmiljö som: 

1. har finansiellt stöd från RF för att skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar 

att kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid riksidrottsgymnasier, 

2. kan bestå av både individuella idrotter och lagbollidrotter. 

3. tar ett helhetsansvar för elevernas studier, tränings- och tävlingsverksamhet samt den 

sociala tryggheten. 

4. ansvarar för att förbereda, genomföra och utvärdera RIG-elevernas tränings- och 

tävlingsverksamhet. 

 

3.1. RF: s syfte med RIG-verksamheten 

Att erbjuda stöd till elitaktiva ungdomar med bäst förutsättningar att som seniorer nå 

internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera sin 

elitidrottssatsning med en gymnasial utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och 

kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, trygghet 

och prestationsutveckling.  

 

3.2. RF: s inriktning för RIG-verksamheten 

RIG-verksamheten: 

• är en del av SF: s elit- och landslagsverksamhet 

• är till för idrotter med särskilda krav på gemensam träning och tävling 

• erbjuder en helhetslösning i en god utvecklingsmiljö för idrotten och utbildningen 

tillsammans med ett socialt stöd 

• utvecklar ungdomar med bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 



 

• levererar, över tid, internationell seniorelit samt säkerställer grundläggande 

behörighet till vidare studier efter gymnasiet 

• har en jämn könsfördelning av elever och lärare 

• uppfyller behovet av riksrekrytering dvs rekryterar elever från hela eller stora delar av 

landet. 

• har ett SF med god organisation och ledning 

• har behöriga lärare som undervisar i ämnet specialidrott 

• har goda förutsättningar avseende ekonomi 

• har hög status bland aktiva och föräldrar samt ett högt söktryck 

 

3.3. RF: s målområden för RIG-verksamheten 

RIG-verksamheten som helhet och samtliga SF/RIG bedriver ett långsiktigt och 

systematiskt förbättringsarbete för att uppnå egna mätbara mål inom målområden: 

• Nöjda elever 

• RIG-lärarnas utveckling 

• Elevernas idrottsliga utveckling 

• Elevernas studiemässiga utveckling 

 

3.4. Organisation och ledning för RIG-verksamheten  

RF ger riktlinjer, samordnar och stödjer SF: s arbete med RIG-verksamheten. SF ansvarar 

för att RIG-verksamheten integreras i SF: s elit- och landslagsverksamhet samt leder och 

samordnar arbetet på respektive RIG genom en s.k. RIG-grupp. RIG-gruppen består 

bland annat av SF genom idrottslig ledning exempelvis sportchef eller motsvarande, 

skolledning, kommunföreträdare samt lärare i ämnet specialidrott. RIG-gruppen arbetar 

systematiskt och långsiktigt med RIG: s verksamhetsutveckling. RF stödjer och följer 

verksamhetens kvalité genom den årliga elevenkäten, uppföljning av verksamhetsplaner, 

RIG-besök och dialoger med SF. 

 

Utifrån denna bakgrund har GS berett ett underlag som nu skickas på remiss till berörda 

SF samt för information till berörda huvudmän, SOK och SPK. Vid beredning har en 

grupp bestående av RF och SOK bedömt respektive SF:s relation till verksamheten på 

RIG, inklusive RIG:s roll i SF:s elitidrottsutveckling. Gruppen har också bedömt 

verksamheten utifrån de ramverk, syfte och inriktning samt målområden som finns 

identifierade. Elitdialogerna som genomfördes under 2021 inom ramen för det 

samordnade elitidrottsstödet har tillsammans med den senaste statistiken och den årliga 

elevenkäten bidragit till att göra en samlad bedömning av varje SF, vilken ligger till grund 

för dimensioneringsförslaget för perioden 2023/24–2025/26. 

  



 

4. Dimensioneringsförslag RIG 2023/24–2025/26 

I nedanstående tabell presenteras förslag till fördelning av idrotter, elevplatser, orter och 

grenar/discipliner där SF föreslås få möjligheten att bedriva RIG-verksamhet 2023/24–

2025/26. 

Normen för minsta antalet elever per treårsperiod är 12 elever för individuella idrotter per 

ort och 30 elever för lagbollidrotter. RF:s bedömning är att några idrotter även 

kommande period får möjlighet till undantag från 12-normen, dels för att underlätta för 

några mindre idrotter med litet rekryteringsunderlag och/eller för att se över sin strategi 

för sitt/sina RIG i framtiden. 

Inför kommande treårsperiod gäller detta badminton, brottning, parafriidrott, rodd samt 

seglingens nya grenar kitefoil och windfoil. 

SF Antal 
elev-
platser 
2020/21–
2022/23 

Antal 
RIG 
2020/21–
2022/23 

Förslag 
antal 
elev-
platser 
2023/24–
2025/26 

Differens 
elevplatser  

Discipliner Max antal orter 
2023/24–
2025/26 

Amerikansk 
fotboll 

20 1 30 +10   1 (Uppsala) 

Badminton 18 2 18 0   
2 (Göteborg, 

Uppsala) 

Basketboll 60 2 66 +6   
2 (Luleå, Mark, 

Norrköping) 

Bordtennis 21 1 15 -6   
1 (Halmstad, 

Köping, 
Söderhamn) 

Bowling 24 1 21 -3   1 (Nässjö) 

Brottning 18 2 18 0 
Fristil, grekisk 
romersk 

2 (Arboga, 
Klippan) 

Curling 15 1 12 -3   1 (Härnösand) 

Cykel 30 1 30 0 

Landsväg, 
mountainbike, 
Cykelcross 
BMX Bana 

2 (Falun, Skara) 

Friidrott 
inklusive 
parafriidrott 
6 platser i 
Bollnäs * 

120 6 126 +6   

9 Bollnäs 
(parafriidrott), 
Falun, Göteborg, 
Karlstad, Malmö, 
Sollentuna, 
Umeå, Uppsala, 
Växjö 

Golf 48 2 48 0   
2 (Helsingborg, 

Uppsala)  



 

Handboll 48 1 48 0   1 (Göteborg) 

Innebandy 48 1 48 0   1 (Umeå) 

Judo 15 1 15 0  Shai 1 (Lindesberg) 

Kanot 21 1 18 -3 Slätvatten 1 (Nyköping) 

Karate 12 1 12 0 Kumite, kata 1 (Haninge) 

Orientering 90 4 90 0 
Orientering, 
skidorientering 

7 (Eksjö, 
Göteborg, 

Hallsberg, Mora, 
Olofström, 
Sandviken, 
Sollentuna, 

Uppsala) 

Paraidrott 
(friidrott 12 
och flexibla 
platser 6) ** 

18 1 6 -12   
Enbart flexibla 

platser 

Rodd 12 1 9 -3 Olympisk rodd 1 (Jönköping) 

Segling 30 2 36 +6 
Segling, 
kitefoil och 
windfoil 

3 (Lerum, Motala, 
Vellinge) 

Simning 24 2 24 0   
2 (Helsingborg, 

Jönköping) 

Skidor 200 6 200 0 

Alpint, freeski, 
längd, puckel, 
skicross, 
snowboard 

9 (Berg, Gällivare, 
Malung-Sälen, 
Mora, Torsby, 

Sollefteå, 
Storuman, 

Ulricehamn, Åre,) 

Skidskytte 24 2 24 0   
2 (Torsby, 
Sollefteå) 

Skyttesport 27 1 21 -6 Gevär, pistol 1 (Sävsjö) 

Tennis 18 1 12 -6   1 (Båstad) 

Triathlon 12 1 12 0   1 (Motala) 

Volleyboll 54 1 54 0   1 (Falköping) 

Summa 1027   1013       

 

* = Svenska Friidrottsförbundet har tagit över parafriidrott från Svenska Parasportförbundet och 

därmed RIG:et i Bollnäs. Friidrottens ökning med 6 platser ska därmed gå till parafriidrotten i 

Bollnäs. 

** = sex flexibla platser till Svenska Parasportförbundet som kan förläggas till valfri godkänd 

huvudman för RIG. 

  



 

5. Konsekvenser för SF 

Föreliggande förslag innebär förändringar för några SF som ligger i linje med den 

inriktning RS tidigare beslutat om. 

 

5.1 SF som föreslås få en minskning av antalet platser 

Bordtennis fick behålla sina plaster till dimensioneringen 2020/21–2022/23 trots att 

RIG:et inte fyllde platserna samt att könsfördelning var mycket svag till flickornas 

nackdel. RF påtalade då att såväl nyttjandet av platser som könsfördelningen måste 

förbättras inför 2023 om antalet platser inte skulle minska. Problem med nyttjandet av 

plaster och könsfördelningen kvarstår och leveransen till senior internationell elit är svag. 

Utöver detta kan utvecklingsmiljön och elevernas nöjdhet utvecklas. RF föreslår en 

sänkning av antalet platser från 21 till 15. 

Bowling har en bra RIG- verksamhet som tar ett helhetsansvar för elevernas utveckling, 

men rekryteringen av flickor är svag. RF förslår en sänkning av antalet platser från 24 till 

21. 

Curling har inte nyttjat alla sina platser. SF har själv föreslagit en neddragning av antalet 

platser, från 15 till 12. RIG-verksamheten är i övrig bra liksom leveransen till 

internationell elit på seniornivå. RF föreslår en sänkning från 15 platser till 12. 

Kanot utnyttjar inte de tilldelade platserna och har en svag könsfördelning till flickornas 

nackdel. Elevnöjdheten kan utvecklas och leveransen till internationell seniorelit är 

förhållandevis svag genom åren. SF har själv föreslagit en neddragning av antalet platser, 

från 21 till 18, vilket också är RF:s förslag. 

Parasport med RIG inom friidrott finns sedan länge i Bollnäs och har under åren 

levererat flera paraidrottare till internationell seniornivå. Dessutom finns sex flexibla 

platser att nyttja under treårsperioden för andra paraidrotter på andra RIG-orter. 

Från och med 2022 har Svenska Friidrottsförbundet tagit över parafriidrotten och 

därmed ansvaret för RIG:et i Bollnäs. Fördelningen av de flexibla platserna ansvarar 

fortfarande Svenska Parasportförbundet för. Riksrekryteringen i Bollnäs har förbättrats 

jämfört med för tre år sedan. Dessvärre är RIG:et inte i närheten av att nyttja sina 

tilldelade 12 platser för innevarande period. Som ett alternativ till nedläggning och för att 

möjliggöra en fortsättning av verksamheten i Bollnäs förslår RF ett undantag från 12-

normen genom att Svenska Friidrottsförbundet tilldelas sex platser för parafriidrott i 

Bollnäs under kommande treårsperiod. RF föreslår också att Svenska Parasportförbundet 

fortsatt får sex flexibla plaster att fördela till olika idrotter på orter som har RIG. RF:s 

förslag är sex platser till parafriidrott i Bollnäs och sex flexibla plaster till andra 

paraidrottare för Svenska Parasportförbundet att fördela utifrån behov. 

Rodd utnyttjar inte de tilldelade 12 platserna, vilket även var problemet för tre år sedan. 

Redan vid förra dimensioneringsomgången påtalade RF att SF behöver visa ett större 

elevunderlag för att kunna behålla RIG:et. RF föreslår att ge rodd ytterligare en chans till 



 

att stärka rekryteringen genom att ge rodd nio platser kommande period och därmed göra 

ett undantag från normen om 12 elever som minsta antal under kommande treårsperiod. 

RF föreslår nio platser. 

Skyttesport har en bra verksamhet i Sävsjö men utnyttjar inte de tilldelade platserna. 

Rekryteringen av pojkar är svag och behöver förbättras. Ingen av lärarna i skytte har 

lärarlegitimation, vilket bör åtgärdas. RF föreslår en minskning från 27 till 21 plaster.  

Tennis uppnår inte internationell senior elitnivå vid RIG och ligger därmed inte inom 

ramen för RF:s mål och syfte med RIG-verksamheten. I sin utvecklingsplan beskriver SF 

att möjligheten till distansstudier är enda vägen för de allra bästa för att kunna göra en 

full satsning mot internationell toppelitnivå. Den satsning SF gör på spelare i 

gymnasieåldern integreras inte med RIG:ets verksamhet och RF bedömer kopplingen 

mellan RIG och SF:s elit- och landslagsverksamhet som svag. Elevnöjdheten på RIG kan 

utifrån den senaste elevenkäten förbättras liksom skolans programutbud för RIG-

eleverna. RF föreslår en sänkning av antalet platser från 18 till 12 kommande period. 

 

5.2. SF som förslås en ökning av antalet platser  

Amerikansk fotboll fick en neddragning av antalet platser till innevarande period, 

vilket var ett undantag från normen för minsta antal elever för lagbollidrotter som annars 

är 30. Verksamheten har en positiv utveckling även om det fortfarande finns en stor 

utmaning att attrahera och rekrytera fler flickor för att närma sig en fördelning på 40/60 

för underrepresenterat kön. Tidigare elever levererar i viss omfattning internationellt på 

senior elitnivå. SF har önskat 54 platser vilket inte kan motiveras. RF föreslår dock en 

ökning av antalet platser från 20 till 30 som är minsta antalet elever för lagbollidrotterna 

under en treårsperiod.  

Basketboll har en hög kvalité på RIG-verksamheten med bra riksrekrytering och 

könsfördelning samt ett helhetskoncept för träning och tävling för både pojkar och 

flickor. Resultatutvecklingen har varit god på damsidan. SF har önskat 72 platser, vilket 

RF inte kan motivera. RF förslår dock en utökning från 60 till 66 platser, för att RIG 

bättre ska täcka egna lag i förbundsserien. 

Segling nyttjar tilldelade platser till skillnad från de två senaste treårsperioderna och har 

även etablerat NIU på båda orterna. Rekryteringen av flickor har utvecklats i positiv 

riktning. Lerum har en stor lokal/regional rekrytering då majoriteten av eleverna kommer 

från Göteborgsområdet. SF har fortfarande en utmaning med nya grenar (OS), som inte 

finns på dagens två RIG. RF anser fortfarande att RIG-verksamheten bättre bör anpassas 

utifrån idrottens utveckling, material och krav på vind/vatten. En ny ort har ansökt om 

RIG för Windfoil och Kitefoil, där ett NIU finns sedan hösten 2021. RF föreslår en 

utökning av antalet platser för segling, från 30 till 36, för att möjliggöra att verksamheten 

i Windfoil och Kitefoil kan starta som RIG i liten skala med minst sex platser under 

treårsperioden, under förutsättning att programutbudet i Vellinge utökas. RF förslår 



 

också att SF får möjlighet att frångå den tidigare etablerade 12-normen och om SF så 

önskar etablera ett mindre RIG. 

 

5.3. SF som föreslås oförändrat antal platser 

Badminton har en positiv utveckling av elevernas nöjdhet och en hög leverans till 

landslag men resultatutvecklingen är svag på internationell seniornivå. SF önskar 24 

platser, men RF:s förslag är ett fortsatt undantag från 12-normen för att SF ytterligare en 

period ska kunna fördela 18 plaster på två orter. RF:s rekommendation är dock 

fortfarande att SF tydliggör sin strategi för RIG/NIU och kraftsamlar sina bästa elitaktiva 

i gymnasieåldern på en RIG-ort. 

Brottning fick inför dimensioneringen en minskning av antalet platser och, liksom 

badminton, tillåtelse att avvika från 12-normen genom att kunna fördela 18 platser på två 

orter. SF har önskat 24 platser men RF förslår att undantaget från 12-normen fortsätter 

ytterligare tre år för att fördelningen av 18 platser kan förläggas på två orter. SF 

uppmanas under kommande period att fortsätta analysen av antal platser, på vilka orter 

samt i vilka discipliner. I tillägg bör SF se över elevnöjdheten i Klippan. 

Cykel har en positiv utveckling och könsfördelningen har utvecklats till det bättre 

avseende flickorna. SF startade en ny disciplin inför innevarande treårsperiod, 

mountainbike. Nu ansöker SF om ytterligare 10 platser för att starta ännu en disciplin, 

Cykelcross BMX Bana. RF anser dock att SF behöver presentera en analys av vilka grenar, 

för vilka elever och på vilka orter som ska erbjudas RIG-verksamhet för att eventuellt 

komma i fråga om fler platser. SF önskar 40 platser, men RF:s uppfattning är att 30 

platser är vad som kan motiveras även kommande tre år. 

Friidrott har övervägande lokal/regional rekrytering och en överrepresentation av 

flickor. Behovet av riksrekrytering anses därmed fortsatt lågt. Leveransen till EM, VM och 

OS kan utvecklas i relation till antal elevplatser genom åren och i relation till övriga 

nyckeltal. I nuvarande idrottsgymnasiesystem får antalet platser fortfarande ses som 

oproportionerligt stort. Den ökning (+20 platser) av antalet platser som SF ansöker om 

kan inte motiveras. Leveransen till världselit är svag även om SF har en god leverans till 

landslag. Inför kommande treårsperiod rekommenderar RF återigen att SF kraftsamlar 

RIG-verksamheten till ett färre antal orter där varje RIG ses som ett centrum som drar till 

sig elever från hela eller stora delar av landet. 

Golf har en stark koppling till elitutvecklingsplanen och stabil RIG-verksamhet, dock 

med begränsad leverans till internationell seniorelit. SF:s ledning och organisation är 

stabil. Könsfördelningen har blivit bättre till flickornas fördel. SF har önskat fortsatt 48 

platser vilket också är RF:s förslag. 

Handboll har en bra RIG-verksamhet i Göteborg. Dock sker rekryteringen till hälften 

från Göteborgsregionen där samverkansavtal finns mellan de olika kommunerna, vilket 

skulle tala för NIU-verksamhet. Behovet av RIG som en helhetslösning bedöms inte 

tillräckligt stort i handboll då RIG-verksamheten är organiserad utifrån 



 

klubbsamarbeten, likt NIU. Det finns fortfarande också ett stort antal NIU spridda över 

landet. Utifrån avvaktan på ett nytt idrottsgymnasiesystem inom snar framtid är det RF:s 

bedömning att handboll får stanna kvar i RIG-systemet tills vidare. Verksamheten har 

utvecklats positivt från det att RF övervägde nedläggning och elevnöjdheten är god. SF 

har önskat 48 platser vilket också är RF:s förslag. 

Innebandy har en bra RIG-verksamhet och RIG:et tar ett helhetsansvar för träning och 

tävling. Utvecklingsmiljön i Umeå är god. Dock kan leveransen till internationell elit på 

seniornivå utvecklas. SF har önskar 48 platser vilket också är RF:s förslag. 

Judo har en svag rekrytering av flickor och leveransen till internationell senior elitnivå 

kan förbättras. SF har önskat en ökning från 15 till 18 plaster vilket RF inte kan motivera. 

RF:s förslag är fortsatt 15 plaster. 

Karate har en positiv utveckling med rekrytering av flickor. Kopplingen till 

utvecklingsplan och landslag är svag liksom leverans till internationell seniorelit, vilket 

gör att RIG riskerar att försvinna ur systemet. Utifrån avvaktan om besked kring ett nytt 

idrottsgymnasiesystem är det RF:s bedömning att karate får stanna kvar på 12 platser i 

RIG-systemet ytterligare en period. 

Orientering har en bra och stabil verksamhet på sina RIG och elevnöjdheten är god. I 

befintligt system anser RF att nuvarande antal platser är rimligt och den ökning med 30 

platser som SF önskar inte kan motiveras i förhållande till idrottens storlek, övriga 

nyckeltal och det antal NIU som fortfarande finns. RF rekommenderar fortfarande SF att 

utifrån RF:s intentioner med RIG-verksamheten se över sin strategi och möjligheten att 

kraftsamla RIG-verksamheten på ett färre antal orter. RF:s förslag är fortsatt 90 platser. 

Simning har en bra RIG-verksamhet som fortfarande är under uppbyggnad i Jönköping. 

SF önskar 24 platser vilket RF anser är helt rimligt. 

Skidor är fortsatt störst i RIG-systemet där det nationella intresset och behov av 

gemensam träning värderas högt. Resultaten på internationell senior elitnivå är svikande 

i ett par grenar främst på pojksidan. Dock är det bättre resultat för pojkarna i de mindre 

grenarna. SF bör göra en djupare analys i samtliga grenar avseende antal orter och antal 

platser.  Vidare bör SF se även över elevnöjdheten på några orter/grenar då det finns 

stora utmaningar inom det psykosociala området. En ökning från 200 till 270 platser som 

SF har önskat är inte motiverat. RF rekommenderar fortfarande, likt för tre år sedan, att 

SF ser över möjligheten att stärka några utvalda miljöer och vågar prioritera färre orter 

där miljöerna är bäst utvecklade och se över möjligheten för eleverna att studera på 

distans. RF föreslår fortsatt 200 platser. 

Skidskytte levererar starkt till internationell elit på seniornivå och där RIG är en 

avgörande faktor för SF:s elitutveckling. Det nationella intresset av att samla lovande 

skidskyttar är stort. Dock är rekryteringsbasen med antalet aktiva i aktuella åldrar liten, 

liksom idrotten i övrigt. SF har önskat en utökning av antalet platser från 24 till 36, vilket 

inte kan motiveras i denna dimensionering. RF:s förslag är fortsatt 24 platser. 



 

Triathlon har önskat en ökning av antalet platser från 12 till 16, vilket RF inte kan 

motivera. RIG tar ett helhetsansvar för elevernas utveckling, men leveransen till 

internationell seniorelit behöver bli bättre. RF:s förslag är fortsatt 12 platser. 

Volleyboll har önskat en ökning av antalet platser från 54 till 60, vilket RF inte kan 

motivera. Leveransen till internationell seniornivå är bra på damsidan och i beach herrar. 

Elevnöjdheten är noterbart låg, något som SF bör se över. Antalet platser anses tillräckligt 

utifrån idrottens storlek, övriga nyckeltal samt i förhållande till idrottens storlek och 

antalet aktiva i aktuella åldrar. 

 

6. Ekonomi 

Ekonomin till respektive huvudman föreslås även denna period vara en rak modell där 

varje elev ger upphov till ett visst bidrag till respektive RIG oavsett idrott. Inför 

innevarande period 2020/21–2022/23, hade RF möjligheten att ge ett bidrag per elev och 

läsår på 40 tkr tack vare ett ekonomiskt utrymme, ett utrymme som tyvärr inte finns inför 

kommande period. 

Totalt sett lägger RF ändå mer pengar än tilldelat statsanslag för att finansiera RIG-

verksamheten men detta kan inte ses som intäkt på ny basnivå för bidraget per elev. 

Bidraget från RF kommande period föreslås därför till 38 tkr per elev och läsår. Bidraget 

ska i enlighet med intentionerna för statsbidraget användas för att skapa bättre 

möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrottsutövning med utbildning 

vid riksidrottsgymnasier. 

I detta förslag har elever med funktionsnedsättning en särskild bidragssumma så att 

anpassning av verksamheten kan ske tillfredsställande. Den föreslagna summan per elev 

är fortsatt 65 tkr per elev och läsår. Nedanstående tabell visar den ekonomiska 

fördelningen som ger en total summa på strax under 39 mkr för kommande treårsperiod. 

Såväl summan per SF som den totala summan är dock ytterst preliminär och kan komma 

att ändras beroende på remissvar och påföljande justeringar. 

Tilläggas bör att Svenska Motorsportförbundet, SVEMO, inte kunde starta RIG-

verksamhet hösten 2020 eftersom den tilltänkte huvudmannen drog sig ur. Efter en 

ansökan från Sävsjö kommun som RF godkände och Skolverket fastställde under 2021, 

startar verksamheten hösten 2022. SVEMO har 24 plaster under perioden 2022/23–

2024/25. 

 

SF Antal 
elev-
platser 
2020/21–
2022/23 

Nuvarande 
ekonomi 
2020/21–
2022/23 

Förslag 
antal 
elevplatser 
2023/24–
2025/26 

Förslag 
ekonomi 
2023/24–
2025/26 

Amerikansk fotboll 20 800 000 30 1 140 000 

Badminton 18 720 000 18 684 000 



 

Basketboll 60 2 400 000 66 2 508 000 

Bordtennis 21 840 000 15 570 000 

Bowling 24 960 000 21 798 000 

Brottning 18 720 000 18 684 000 

Curling 15 600 000 12 456 000 

Cykel 30 1 200 000 30 1 140 000 

Friidrott inklusive 6 
platser för 
parafriidrott á 65 
tkr fr 2023/2024 

120 4 800 000 126 4 950 000 

Golf 48 1 920 000 48 1 824 000 

Handboll 48 1 920 000 48 1 824 000 

Innebandy 48 1 920 000 48 1 824 000 

Judo 18 720 000 15 570 000 

Kanot 21 840 000 18 684 000 

Karate 12 480 000 12 456 000 

Orientering 90 3 600 000 90 3 420 000 

Paraidrott 18 1 170 000 6 390 000 

Rodd 12 480 000 9 342 000 

Segling 30 1 200 000 36 1 368 000 

Simning 24 960 000 24 912 000 

Skidor 200 8 000 000 200 7 600 000 

Skidskytte 24 960 000 24 912 000 

Skyttesport 27 1 080 000 21 798 000 

Tennis 18 720 000 12 456 000 

Triathlon 12 480 000 12 456 000 

Volleyboll 54 2 160 000 54 2 052 000 

Summa 1030 41 650 000 1013 38 818 000 

 

6.1. Ett fjärde år 

I gymnasieförordningen, 9 kap 7§, finns en öppning för förlängd studietid. Enligt denna 

får huvudmannen besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 

gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat 

program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl 

för det. Huvudman och SF kan då gemensamt inge en särskild ansökan till RF om 

statsbidrag för att skapa bättre möjligheter för den aktuella eleven att kombinera sin 

idrottsutövning med utbildning också för denna tid.  

 

7. Jämställdhet 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 



 

Bland delmålen framgår att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter 

och villkor att utöva och leda idrott. Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och 

rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande. Båda könen ska ha 

tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och 

tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. 

Ska dessa mål uppfyllas måste båda könen ges likvärdiga förutsättningar och lika 

möjligheter och villkor i RIG-verksamheten. Inget kön kan ha avsevärt flera platser och 

alla ingående SF behöver gemensamt bidra till detta. 

Förhållandet 40–60 är könsneutralt och utgångspunkten är inte att kvinnor (som i 

dagsläget vanligen utgör den underrepresenterade gruppen inom idrotten) ska utgöra 40 

procent och män 60 procent. 

När det gäller jämställdheten bland lärarna vid RIG finns det mycket kvar att utveckla för 

flera SF, en utmaning som gäller även för nationellt godkända idrottsutbildningar och 

SF:s landslagsverksamhet. 

 

8. Nya och förnyade ansökningar 

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2022 hade 68 ansökningar inkommit från 

kommunala huvudmän samt två ansökningar från fristående huvudmän. Ansökningarna 

berör 29 SF. 

 

8.1. Utlåtande över nya ansökningarna  

RF:s utlåtande över nya ansökningarna från huvudman, idrotter och/eller discipliner 

bygger i huvudsak på svaren från huvudmannen och SF utifrån det ansökningsunderlag 

RF inhämtat. Ansökan från huvudmannen innehåller uppgifter om 

kommunens/friskolans infrastruktur och specialidrottstradition, skolans programutbud 

och resurser, sociala miljön, anläggningar och finansiering. Frågeställningarna till SF 

handlar om hur RIG:et kopplas till SF:s elit- och landslagsverksamhet, lärar-

/tränarkompetens, elevrekrytering och SF:s organisation och ledning för RIG. 

RF har gjort följande bedömning avseende nya idrotter utifrån de ansökningar som 

inkommit samt efter möte med företrädare från SF i de fall ansökan har gällt ett nytt SF. 

  



 

8.2. Ansökningar från nya idrotter/huvudmän 

Ansökande huvudman Skola Idrott 

Stiftelsen 

Apelryd 

International i Båstad 

Apelrydsskolan  Padel 

Falu kommun Kristinegymnasiet/ 

Lugnetgymnasiet 

Styrkelyft 

Haninge kommun Fredrika Bremergymnasiet Boxning 

 

Boxning: Ansökan från Haninge kommun är tillstyrkt av Svenska Boxningsförbundet.  

Huvudmannens ansökan uppfyller RF:s krav på ett Riksidrottsgymnasiums 

utvecklingsmiljö. Huvudman har lång erfarenhet av RIG- och NIU-verksamhet och skolan 

erbjuder ett brett programutbud samt bra lokaler och boende. Läraren i specialidrott är 

behörig, vilket är positivt. Elevunderlaget är svagt framför allt på flicksidan och det NIU 

som finns idag fyller inte sina 12 platser. SF har bristfälliga resurser avseende 

organisation och ledning för en blivande RIG-verksamhet och saknar i dagsläget en 

sportchef eller motsvarande för samordningen av elit-och landslagsverksamheten. 

Kopplingen mellan SF:s utvecklingsplan och den önskade RIG-verksamheten bedöms 

som svag. 

RF föreslår avslag på huvudmannens ansökan om att få bedriva RIG-verksamhet för 

boxning under perioden 2023/24–2025/26. 

Padel: Ansökan från Stiftelsen Apelryd International i Båstad är tillstyrkt av Svenska 

Padelförbundet.  Huvudmannens ansökan uppfyller i stort RF:s krav på ett 

Riksidrottsgymnasiums utvecklingsmiljö och skolan bedriver redan idag ett NIU med 24 

platser Rekryteringen av flickor behöver bli bättre och programutbudet på skolan behöver 

utökas. Svenska Padelförbundet blev ny medlem i RF så sent som våren 2021 och 

förbundet har en hel del områden som behöver komma på plats innan ett RIG kan bli 

aktuellt. SF behöver bland annat etablera en stabil organisation och ledning, inte minst 

gällande elit- och landslagsverksamheten. De utvecklingsverktyg som RF kräver saknas i 

dagsläget dvs. utvecklingsplan, krav- och prestationsanalys samt utvecklingstrappa. RF:s 

bedömning är att padel i dagsläget inte uppfyller RF:s mål och syfte med RIG.  

RF föreslår avslag på huvudmannens ansökan om att få bedriva RIG-verksamhet för 

padel under perioden 2023/24–2025/26. 

Styrkelyft: Ansökan från Falu kommun är tillstyrkt av Svenska Styrkelyftförbundet.  

Huvudmannens ansökan uppfyller RF:s krav på ett Riksidrottsgymnasiums 

utvecklingsmiljö. Styrkelyft är en idrott som växer och antalet flickor och pojkar är 

relativt jämn. SF:s verksamhet för barn och ungdomar ligger i linje med RF:s anvisningar 

och har som syfte att långsiktigt etablera hållbara seniora landslagsidrottare. Styrkelyft 

gör också värdefulla insatser när det gäller att vidareutbilda elittränare på akademisk 

nivå. Elevunderlaget för att etablera ett RIG är dock inte tillräckligt omfattande för att RF 



 

ska godkänna en start av RIG hösten 2023. NIU fungerar väl och då styrkelyft ständigt 

levererar internationella resultat tycks inte en etablering av RIG vara avgörande för 

internationella framgångar. Dessutom anser RF att SF:s organisation och ledning är för 

svag och att avsaknaden av en elit- och landslagsledning gör att de personella resurserna 

för en etablering av RIG i dagsläget inte bedöms tillräckliga.  

RF föreslår avslag på huvudmannens ansökan om att få bedriva RIG-verksamhet för 

boxning under perioden 2023/24–2025/26. 

 

8.3. Ansökningar från ny/nya huvudmän för idrotter som redan har RIG 

Ansökande huvudman Skola Idrott 

Academedia 

AB, (Falun) 

Hagströmska gymnasiet Cykel, mountainbike 

Bergs kommun Fjällgymnasiet Skidor, alpint 

Göteborgs stad Katrinelundsgymnasiet/Bernadottegymnasiet Orientering 

Halmstad kommun Sannarpsgymnasiet Bordtennis 

Hälsinglands 

utbildningsförbund 

(Söderhamn) 

Staffangymnasiet Bordtennis 

Malmö stad Malmö Idrottsgymnasium Friidrott 

Norrköpings kommun Ebersteinska gymnasiet/Hagagymnasiet Basketboll 

Olofströms kommun Nordenbergsskolan Orientering 

Sollentuna kommun Rudbeck 

Introduktionsprogrammet  

och Löpargymnasiet 

Orientering 

Storumans kommun Tärnaby alpina gymnasium Skidor, alpint 

Torsby kommun Stjerneskolan Skidor, alpint 

Ulricehamns kommun Tingsholmsgymnasiets 

nationella program 

Skidor, längd 

Uppsala kommun Celsiuskolan Friidrott 

Uppsala kommun Celsiusskolan Orientering 

Vellinge kommun Sundsgymnasiet Segling, windfoil, 

kitefoil 

 

Basketboll – ansökan har inkommit från Norrköpings kommun. Ansökningen är tillstyrkt av 

Svenska Basketbollförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för de av RF förslagna 

platserna besluta om vilken/a huvudman/män som ska komma i fråga. 



 

RF godkänner Norrköping som möjlig ny RIG-ort för basketboll, men att SF själva får avgöra var 

deras möjliga RIG ska förläggas. 

Bordtennis – ansökan har inkommit från Halmstads kommun och Hälsinglands 

Utbildningsförbund (Söderhamn). Ansökningarna är genomarbetade och tillstyrkta av Svenska 

Bordtennisförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för de av RF föreslagna platserna 

besluta vilken huvudman som ska komma i fråga. 

RF godkänner Halmstad och Söderhamn som nya möjliga RIG-orter för bordtennis men att SF 

själva får avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Cykel – ansökan har inkommit från Academedia AB, Hagströmsgymnasiet i Falun. Ansökningen är 

genomarbetad och tillstyrkt av Svenska Cykelförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för 

de av RF föreslagna platserna besluta vilken/a huvudman/män som ska komma i fråga. 

RF godkänner Academedia AB, Hagströmska gymnasiet, som nytt möjligt RIG för cykel 

(mountainbike), men att SF själva får avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Friidrott – ansökningar har inkommit från Malmö stad och Uppsala kommun. Ansökningarna är 

genomarbetade och tillstyrkta av Svenska Friidrottsförbundet. Det ankommer på SF att inom 

ramen för de av RF föreslagna platserna besluta om vilken/a huvudman/män som ska komma i 

fråga. 

RF godkänner Malmö och Uppsala som möjliga nya RIG-orter för friidrott men att SF själva får 

avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Orientering – ansökningar har inkommit från Göteborgs kommun, Olofströms kommun, 

Sollentuna kommun samt Uppsala. Ansökningarna är genomarbetade och tillstyrkta av Svenska 

Orienteringsförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för de av RF föreslagna platserna 

besluta vilken/a huvudman/män som ska komma i fråga. 

RF godkänner Göteborg, Olofström, Sollentuna samt Uppsala, som möjliga nya RIG-orter för 

orientering men att SF själva får avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Segling – ansökan har inkommit från Vellinge kommun. Ansökningen är tillstyrkt av Svenska 

Seglarförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för de av RF förslagna platserna besluta om 

vilken/a huvudman/män som ska komma i fråga. 

RF godkänner Vellinge kommun som möjlig ny RIG-ort för segling, kitefoil och windfoil under 

förutsättning att ett bredare programutbud kan erbjudas eleverna på RIG. SF själva 

får avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Skidor, alpint – ansökningar har inkommit från Bergs kommun, Storumans kommun och Torsby 

kommun. Ansökningarna är genomarbetade och tillstyrkta av Svenska Skidförbundet. Det 

ankommer på SF att inom ramen för de av RF föreslagna platserna besluta vilken/vilka 

huvudman/män som ska komma i fråga. 

RF godkänner Berg, Storuman och Torsby som nya möjliga RIG-orter för skidor (alpint), men att 

SF själva får avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 

Skidor, längd – ansökning har inkommit från Ulricehamns kommun. Ansökningen är 

genomarbetade och tillstyrkt av Svenska Skidförbundet. Det ankommer på SF att inom ramen för 

de av RF föreslagna platserna besluta vilken/vilka huvudman/män som ska komma i fråga. 

RF godkänner Ulricehamn som ny möjliga RIG-ort för skidor (längd), men att SF själva får 

avgöra var deras möjliga RIG ska förläggas. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Information om remiss avseende RIG-dimensionering 
2023/2024-2025/2026 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Riksidrottsförbundet (RF) har sedan 1996 uppdraget att svara för 

verksamheten vid riksidrottsgymnasierna (RIG) och ska inför treårsperioden 

2023/2024 – 2025/2026 till Skolverket föreslå dimensionering av 

verksamheten. RF har utifrån redovisade riktlinjer och kriterier utarbetat ett 

förslag vilket nu föreligger SF genom denna remiss. Det är Specialförbunden 

(SF) som är remissinstans men man välkomnar även yttranden från aktuella 

huvudmän. 

Det slutgiltiga förslaget skickas från Riksidrottsstyrelsen till Skolverket 

senast den 1 juli. Skolverket fastställer därefter dimensioneringen. 

För Falköpings kommun handlar det om RIG Volleyboll vid 

Ållebergsgymnasiet, där remissunderlaget föreslår oförändrat antal platser, 

54 stycken. 

Volleybollförbundet hade önskat en ökning av antalet platser från 54 till 60. 

Förvaltningens bedömning 

I remissunderlaget framgår att RF inte kan motivera en ökning av antalet 

platser på RIG volleyboll. Herrsidans elitverksamhet hävdar sig inte lika bra 

som damsidans. Beach damer är heller inte lika starka som beach herrar. 

Enligt RF ligger elevnöjdheten för RIG volleyboll totalt sett lägre än för 

övriga lagsporter. Skälen till detta ska förvaltningen undersöka och arbeta 

för att förbättra. Volleyboll är en stor sport globalt, men inte lika stor i 

Sverige. Det är därför logiskt att antalet platser vid RIG volleyboll inte 

utökas. 

Beslutsunderlag 
Missivbrev RIG-dimensionering 2023-2026 

Remiss dimensionering RIG 2023-2026       
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§ 33 Dnr 2022/00426  

Remiss policy för möten och resor 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny  

klimatstyrande mötes- och resepolicy med beaktande av nedanstående 

synpunkter.  

Bakgrund 

Barn- och utbildnings organisation består av många förskolor och skolor som 

är utspridda geografiskt över hela kommunen. Det innebär att flera  rektorer 

och annan personal ibland har flera olika arbetsplatser. 

Privat bil måste i dessa fall nyttjas utifrån att dessa personer sällan utgår från 

en gemensam arbetsplats där man skulle kunna tillhandahålla tjänstebilar. 

Kollektivtrafiken i många områden är inte utbyggd så att den kan anpassas 

till mötestider eller schemaläggningar för våra anställda. Nämnden föreslår 

därför under rubriken: Tjänsteresor med bil,  att texten ändras till ”privat 

bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det för arbetet är ett 

rimligt alternativ. 

Under rubriken: Val av färdmedel vid tjänsteresa, står det att ”Tjänsteresor 

med bil ska endast accepteras till destinationer där kollektivtrafik på rimligt 

avstånd saknas.” Här anser vi att man bör ha ett tillägg om att det även ska 

vara rimligt med hänsyn till planering av arbetstiden då resor med 

kollektivtrafiken ibland inte fungerar tidsmässigt. 

Under rubriken: Parkering av privatägd bil står det att laddstolpar helst ska 

vara tillgängliga för laddning på arbetstid. Här krävs det en ekonomisk plan 

och  planering  då det inom kommunen finns många små arbetsplatser och en 

policy ska vara tillämpbar på alla kommunens arbetsplatser. 

Förvaltningens bedömning 

Nämnden avser att med ovanstående förändringar att ställa sig bakom 

förslaget till ny Klimatstyrande mötes- och resepolicy då den ligger i linje 

med kommunens klimatstrategi 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut om remiss av policy 

Utkast till policy för möten och resor       

  

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            

 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Samtliga nämnder 

Policy för möten och resor 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 18 maj 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022. 

Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

 

 

 

 

 
 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i 

denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:  

- Rutiner för tjänsteresor 

- Rutiner för fordon 

- Rutiner för leasingbilar 

- Rutiner för distansarbete 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara 

fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i 

tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  
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Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 

Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 



 7 

Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag 

och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och 

trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från 
arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Parkering av privatägd bil  

Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil 

på arbetstid.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa 

en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats 

utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets 

redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för 

ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga 

uppföljningen av klimatstrategin.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Policy för möten och resor 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny  

klimatstyrande mötes- och resepolicy med beaktande av nedanstående 

synpunkter. 

      

Bakgrund 

Barn- och utbildnings organisation består av många förskolor och skolor som 

är utspridda geografiskt över hela kommunen. Det innebär att flera  rektorer 

och annan personal ibland har flera olika arbetsplatser. 

Privat bil måste i dessa fall nyttjas utifrån att dessa personer sällan utgår från 

en gemensam arbetsplats där man skulle kunna tillhandahålla tjänstebilar. 

Kollektivtrafiken i många områden är inte utbyggd så att den kan anpassas 

till mötestider eller schemaläggningar för våra anställda. Nämnden föreslår 

därför under rubriken: Tjänsteresor med bil,  att texten ändras till ”privat 

bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det för arbetet är ett 

rimligt alternativ. 

Under rubriken: Val av färdmedel vid tjänsteresa, står det att ”Tjänsteresor 

med bil ska endast accepteras till destinationer där kollektivtrafik på rimligt 

avstånd saknas.” Här anser vi att man bör ha ett tillägg om att det även ska 

vara rimligt med hänsyn till planering av arbetstiden då resor med 

kollektivtrafiken ibland inte fungerar tidsmässigt. 

Under rubriken: Parkering av privatägd bil står det att laddstolpar helst ska 

vara tillgängliga för laddning på arbetstid. Här krävs det en ekonomisk plan 

och  planering  då det inom kommunen finns många små arbetsplatser och en 

policy ska vara tillämpbar på alla kommunens arbetsplatser. 

 

 



 

  2(2) 

 

 

Förvaltningens bedömning 

Nämnden avser att med ovanstående förändringar att ställa sig bakom 

förslaget till ny Klimatstyrande mötes- och resepolicy då den ligger i linje 

med kommunens klimatstrategi 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut om remiss av policy 

Utkast till policy för möten och resor       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



Tillgänglighet på centralskolan  mars 2022  

Denna sidan är byggnaden med administration. Observera inga dörröppnare till bild 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnastiksalen 

Först måste man gå ner för denna trappan sedan upp för denna trappan 

 

 

 

 

 

Detta är en annan utgång från gymnastiksalen. Även den med 

trappa och den går in i skolsalen. 

 

 



Till matsalen finns det en annan ingång som har ramp men där finns ingen dörröppnare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till denna byggnaden finns en ramp men inomhus finns ingen hiss. 



Till barn och utbildningsnämnden  Falköping 29 mars 2022 

 

 

Skrivelse om önskan ändring i era riktlinjer från RBU  
 

 

Vi i RBU hävdar att så länge alla skolor inte är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning främst rörelsehinder) kan man inte ha sådana riktlinjer 

utan att lägga till en punkt. 

 

Så här ser era Urvalskriterier till förskoleklass ut 

Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex. om det blir fler sökande än det 

finns platser på en skolenhet) tillämpar kommunen följande urvalskriterier i nämnd ordning: 

1. Folkbokförd i Falköpings kommun 

2. Skolans upptagningsområde 

3. Syskonförtur 

4. Relativt avstånd till önskad skola. Man jämför varje elevs avstånd (gång- eller cykelavstånd) till 

sökt skola och närliggande skolor i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. 

Urvalskriterierna är enhetliga för samtliga Falköpings kommuns grundskolor. 

RBU hävdar att det är olämpligt att placera ett barn på centralskolan med 

rörelsehinder om föräldrarna anser det. Man bör ta hänsyn till det som står i 

skollagen 8 kap (se bilaga i slutet) 

Vi vill att ni lägger till en punkt på urvalskriterierna. Förslag!  

5. Särskilda skäl skall beaktas, speciellt om tillgänglighet och man skall ta hänsyn till 

vårdnadshavarens synpunkter i samarbete med rektor. 

Vi vill gärna ha ett svar på våra frågor. 

1. Är centralskolan en lämplig skola att placera en elev med rörelsehinder så som den ser 

ut mars 2022? 

2. Kommer ni lägga till eller ändra i era riktlinjer ni antog hösten 2021 ? 

3. Finns det idag rörelsehindrade elever på centralskolan som inte kommer in i 

gymnastiksalen. Är det acceptabelt? 

I pdf-filen ser ni bilder på de områden som är tagna på centralskolan mars 2022  

 

Falköping 29 mars 2022  

RBU genom Agneta Lindblom 

Sitter som representant i rådet för funktionshinderfrågor 



 

Bilagor 

Utdrag ur ert protokoll 26 okt 2021 

§114 Dnr 2021/01043 Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass i 

Falköpings kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 1 Nämnden antar riktlinjer för skolplacering i förskoleklass i 

Falköpings kommun, att börja gälla den 1 november 2021. Reservation  

Bakgrund När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola, väger 

vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800): En 

elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 

Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får 

annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. För att tydliggöra 

Falköpings kommuns hantering av placeringar i förskoleklass har förvaltningen tagit fram en ny riktlinje för 

skolplacering i förskoleklass.  

Riktlinjen har arbetats fram i samarbete med förvaltningens jurist och föreslås börja gälla 1 november 

2021. Alla vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass hösten 2022 kommer att få 

erbjudande om att göra skolval i enlighet med de nya riktlinjerna. Förvaltningens bedömning  

Det har framkommit önskemål om tydligare riktlinjer för hanteringen av placering i förskoleklass och 

förvaltningen bedömer att de förslagna riktlinjerna tillgodoser dessa önskemål. 

Skollagen (2010:800) 

Barngrupperna och miljön 

8 §   Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek 

och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Särskilt stöd 

9 §   Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet 

ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303). 

 







 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2022-03-16 – 

2022-04-11 och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Datum Delegat Delegationsbeslut Diarienr Dok.id. 

2022-04-11 Rektor Vartoftaskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval 

2022/00087 40663  

2022-04-07 Rektor Gustaf Dalénskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval  2022/00102 40637  

2022-04-07 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut om fjärrundervisning i SVA 2022/00491 40635  

2022-04-07 Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut om skolskjuts 2022/00488 40630  

2022-04-06 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 2022/00464 40599  

2022-04-01 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev 

2021/00204 40550  

2022-03-31 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 
- avslag 

2022/00102 40549  

2022-03-31 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 
- avslag 

2022/00102 40548  

2022-03-31 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 2022/00102 40547  

2022-03-31 Rektor Flobyskolan Beslut om placering efter skolval 2022/00102 40546  

2022-03-31 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 2022/00102 40544  

2022-03-31 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 2022/00102 40543  

2022-03-31 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval 2022/00102 40542  

2022-03-30 Privatperson Beslut om att fullgöra skolgång i Falköpings 
kommun 

2022/00040 40527  

2022-03-30 Privatperson Beslut om förskola i Falköpings kommun 2022/00444 40526  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40534  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40533  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40532  
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Datum Delegat Delegationsbeslut Diarienr Dok.id. 

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40531  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40530  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40524  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40523  

2022-03-29 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval Dotorpsskolan - avslag 

2022/00087 40522  

2022-03-29 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 
- Åttagårdsskolan 

2022/00087 40519  

2022-03-29 Rektor Broddetorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 
efter skolval - Broddetorpsskolan 

2022/00087 40518  

2022-03-29 Rektor Centralskolan Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval - Centralskolan 

2022/00087 40517  

2022-03-29 Rektor Centralskolan Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 
- Centralskolan 

2022/00087 40516  

2022-03-29 Rektor Mössebergsskolan Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan 

2022/00087 40515  

2022-03-29 Rektor Mössebergsskolan Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan 

2022/00087 40514  

2022-03-29 Rektor Mössebergsskolan Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan 

2022/00087 40513  

2022-03-29 Rektor Mössebergsskolan Beslut om uppskjuten skolplikt 2022/00442 40504  

2022-03-22 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Ht-21 

2021/00198 40445  

2022-03-18 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 2022/00102 40425  

2022-03-18 Rektor Vindängens skola Beslut om placering grundskola  40424  

2022-03-18 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola 2022/00102 40423  

 

Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-03-16 – 2022-04-11 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Delegat 

30220 Beslutat 2022-03-21  Funktionsnedsättning Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30329 Beslutat 2022-04-07  Funktionsnedsättning Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30380 Beslutat 2022-04-04  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30467 Beslutat 2022-04-07  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30490 Beslutat 2022-04-04  Funktionsnedsättning Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30525 Avslag 2022-04-05  Trafikförhållande Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30561 Beslutat 2022-04-07  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

30562 Beslutat 2022-04-07  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsansvarig handläggare 

 

Anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen utfärdade 2022-03-16 

– 2022-04-11’ 

Tillsvidareanställningar 18 

Allmän visstidsanställningar 9 

Timvikarier 12 
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Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälningsärenden till nämnd  

Förslag till beslut 

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-03-16 –           

2022-04-11 till handlingarna.   

      

Bakgrund 

Datum Avsändare Beskrivning  Diarienr Dok.id. 

2022-03-30 Rådet för 
funktionshinderfrågor 

Minnesanteckningar Rådet för 
funktionshinderfrågor 2022-03-21 

2022/00019 40528 

2022-03-31 FÖSAM Protokoll FÖSAM 2022-03-31 2022/00490 40686 

2022-03-30 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om avstängning (1) 2022/00452 40556 

2022-03-30 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om avstängning (2) 2022/00453 40557 

2022-04-05 BUNAU Protokoll BUNAU 2022-04-05   

 

Beslutsunderlag 
De listade dokumenten       

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-03-21 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Inga-Lill Bergsten (S)  Elias Assio (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Dag Högrell (L)   

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

 
Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Leif Brandt, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Linda Karelid, kanslichef 
Anders Winlöf, Valnämndens ordförande 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 21 mars kl 18:00- 19:15  

 

Ärende 

1. Information från valnämnden inför val 2022 

Linda Karelid, kanslichef och Anders Winlöf, Valnämndens ordförande informerade 

om tillgänglighet i kommunens vallokaler.  

2. Inkomna frågor  

Har Falköpings Kommun varit i kontakt med Västtrafik om buss upp till Tåstorps 

boendet och till nya affärsområdet Jula, Willys, Biltema? Idag finns det inte säkra 

vägar för varken cykel eller promenerande. 

Borde inte politiken tänka på och planerar in kollektivtrafiken när nya områden eller 



boenden byggs? Det vore bra med ett övergångsställe uppe vid Biltema. En bro över 

vägen har väl också diskuterats kommunalt. 

Har Falköpings Kommun svårt att sätta upp skyltar till ex Tåstorps boendet?  

Svar från politiken: 

En trafikstrategi är på gång. Det är inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik, 

men kommunen har pågående samtal med Västtrafik. Det är inga enkla samtal och det 

går väldigt långsamt. 

När det gäller övergångställe och bro vid Biltema så är det så att det är Trafikverkets 

vägar, så det är de som bestämmer över dom. Även där pågår en dialog med 

Trafikverket om just övergångsställe. 

Det finns skyltar som verksamheten av någon anledning inte använder sig av.  

 

3. Övriga frågor 

Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB,  och 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, lyfter att kommunen dragit 

in utbetalning för habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, from mars 2021, om 

personen inte kunde närvara fysiskt. Detta ledde till att flera personer missat sin 

ersättning. Föreningarna var 2020 i kontakt med ansvariga politiker och blev då lovade 

att deltagarna på daglig verksamhet skulle få sin ersättning. Det var ersättningen för 

den dagliga verksamheten som drogs in, men de fick som tur var den extra 

ersättningen som betalades ut från staten. En skrivelsen lämnas till Anna-Karin som 

lämnar den vidare till socialförvaltningens nämndsekreterare.  

 

När man bokar Vindängens idrottshall så funkar inte de automatiska dörröppnarna 

efter skoltid Anna-Karin tar med det till fastighetschefen. 

 

Kenth Karlsson frågar hur det kunde beslutas att en blivande förskoleklasselev blev 

skolplacerad på Centralskolan istället för på en funktionsanpassad skola som 

Vindängen? 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar önskar ett tillägg till de framtagna 

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. Tillägget skulle vara ytterligare ett  

urvalskriteriet till de redan 4 urvalskriterierna som finns om vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgå: Särskilda skäl skall beaktas speciellt 

om tillgänglighet.  

Frågan lyftes om någon risk och konsekvens analys gjorts då riktlinjerna togs, med 

tanke på att placera elever på ej funktionsanpassade skolor? 

Föreningarna kommer komma in med en skrivelse rörande detta till Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Synpunkt om plogning, Margaretagatan och Idrottsgatan har inte haft plogade 

trottoarer på hela vintern. Frågan skickades via DF och fick ett väldigt konstigt svar, 

att det finns inte plats. Vad finns det inte plats till?  

Den skottade snön som finns i stora högar har inte forslats bort, det kan inte vara bra 

ur en miljöaspekt när det smälter.  

Nästa möte måndagen den 23 maj kl. 18.00. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-03-16 - 2022-04-11

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

8 ärenden
2
6

Nya:
Från tidigare:

2Ej påbörjade 6Påbörjade 0Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 50% 3

Han 50% 3

Utsättare
Han 100% 8

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verbal 62.5% 5

Text/bild 12.5% 1

Diskriminering 12.5% 1

Fysisk 12.5% 1

Skolor

Ållebergsgymnasiet Jonas 16.67% 1

Ållebergsgymnasiet Jan 33.33% 2

Ållebergsgymnasiet Harrie 50% 3
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Falköpings Kommun Förskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-03-16 - 2022-04-11

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

7 ärenden
0
7

Nya:
Från tidigare:

5Ej påbörjade 2Påbörjade 0Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Ej angivet 100% 2

Utsättare
Ej angivet 100% 2

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Verbal 100% 2

Skolor
Vindängens förskola 100% 2
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Falköpings Kommun Grundskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-03-16 - 2022-04-11

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

218 ärenden
44

174
Nya:
Från tidigare:

74Ej påbörjade 90Påbörjade 54Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 54

Ej kränkning 9.26% 5

Kränkning 90.74% 49

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 54

Snabbutredning 22.22% 12

Utredning 77.78% 42
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 32.35% 44

Han 54.41% 74

Hen/Annat 0.74% 1

Vet ej 0.74% 1

Ej angivet 11.76% 16

Utsättare
Hon 11.05% 21

Han 77.89% 148

Vet ej 0.53% 1

Ej angivet 10.53% 20
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Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Fysisk 34.73% 58

Verbal 23.35% 39

Psykosocial 11.38% 19

Trakasserier 7.78% 13

Diskriminering 2.99% 5

Text/bild 3.59% 6

Sexuella trakasserier 1.2% 2

Ej angivet 14.97% 25

Skolor
Dotorpsskolan 6.62% 9

Flobyskolan F-6 0.74% 1

Flobyskolan 7-9 6.62% 9

Odensbergsskolan 2.21% 3

Gudhemsskolan 5.15% 7

Åttagårdsskolan 3.68% 5

Centralskolan F-6 9.56% 13

Vindängens skola F och Fr 1.47% 2

Åsarpsskolan 2.21% 3

Vartoftaskolan 6.62% 9

Mössebergsskolan F-6 5.15% 7

Gustaf Dalénskolan F-3 6.62% 9

Kinnarpsskolan 4-9 2.21% 3

Kinnarpsskolan F-3 2.94% 4

Vindängens skola F-6 11.03% 15

Högstadium Centrum Hen 5.15% 7

Broddetorpsskolan 10.29% 14

Gustaf Dalénskolan 4-9 9.56% 13

Högstadium Centrum Cla 2.21% 3
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Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Statistik

Filter 2022-03-16 - 2022-04-11

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

233 ärenden
46

187
Nya:
Från tidigare:

81Ej påbörjade 98Påbörjade 54Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 54

Ej kränkning 9.26% 5

Kränkning 90.74% 49

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 54

Snabbutredning 22.22% 12

Utredning 77.78% 42
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 32.64% 47

Han 53.47% 77

Hen/Annat 0.69% 1

Vet ej 0.69% 1

Ej angivet 12.5% 18

Utsättare
Hon 10.5% 21

Han 78% 156

Vet ej 0.5% 1

Ej angivet 11% 22

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 33.33% 59

Verbal 25.99% 46

Diskriminering 3.39% 6

Trakasserier 7.34% 13

Psykosocial 10.73% 19

Text/bild 3.95% 7

Sexuella trakasserier 1.13% 2

Ej angivet 14.12% 25

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun 94.44% 136

Falköpings Kommun Försk 1.39% 2

Falköpings Kommun Gym 4.17% 6
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