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Tid och plats
Tisdagen den 23 februari 2016, kl. 16.00-16.20, Utbildningsförvaltningen
Omfattning
§§ 16-27
Beslutande ledamöter
Helene Sandberg (S)
Andreas Cerny (L)
Anita Spjuth (V)
Anders Jonsson (S)
Per Flensburg (MP)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Amanda Wiktorsson (M)
Niklas Hallberg (SD)

tjänstgörande på vakant plats (KD)
tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD)

Övriga närvarande
Sofia Bohlin (S)
Sead Omerovic (S)
Kamran Rousta (L)
Anders Waldau
Michael Malmström
Eva Lindström
Anders Mases

utbildningschef
controller
nämndsekreterare
personalföreträdare

Gruppöverläggning
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 22 februari kl. 17.30-18.30.
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 18 februari kl.17.00-18.30.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 22 februari kl. 20.00-21.00.
Ajournering
Utbildningsnämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 16.05-16.10.
§ 16
Justering
Niklas Hallberg (SD) med Anna-Lena Svensson (C) som ersättare utses tillsammans med
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Utbildningsförvaltningen torsdagen den 25 februari 2016.
§ 17
Godkännande av föredragningslistan
Upprättad föredragningslista godkännes.
§ 18
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
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§ 19
Dnr 2016/UN0017 042
Årsredovisning 2015
För Utbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 469,7 mnkr. Det är en ökning
med 11,0 mnkr jämfört med den ingående grundramen 2014 som var 458,7 mnkr.
8,8 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,5 % för löner och 1,3 % för
övriga kostnader.
3,4 mnkr är en minskning av ram p.g.a. volymjustering för gruppen 16-18 åringar.
5,0 mnkr är en ökning för kompetensutveckling, det s.k. "Skollyftet" (Planerad ersättning
under 4 år 2015 – 2019).
0,6 mnkr är en ökning av ram p.g.a. lärarlöneavtalet.
I Budget 2015:2 avsattes 1 % (4,6 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under året
fördelats ut med 3,9 mnkr till gymnasieverksamheten, och 0,3 mnkr till friskolor i Borås med
Boråselever. Kvarvarande 0,7 mnkr har inte fördelats.
Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 473,4 mnkr. Detta gav ett resultat på minus 3,7
mnkr mot ram. 7,0 mnkr fick Utbildningsförvaltningen efter beslut i Kommunstyrelsen
tillstånd att använda av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera fortsatt genomförande
och utveckling av de nationella programmen. Ca 5,0 mnkr var ämnat för lokalanpassningar
och räknas in i det investeringsutrymme som tillförts Lokalförsörjningsnämndens budget.
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och Anna-Lena Svensson (C) lägger ett
tilläggsyrkande där man föreslår en ny lydelse i Årsredovisningens inledning gällande
Informations- och kommunikationsteknologin (IKT). (Bilaga 1 till protokollet)
Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens tilläggsyrkande.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med ovanstående
tilläggsyrkande, och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
§ 20
Dnr 2016/UN0045 007
Uppföljning intern kontroll 2015
Redovisas för de interna kontroller som gjorts inom Utbildningsförvaltningen beträffande
styrning och ledning, administration, arbetsmiljö, personal, ekonomi och elever.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern kontroll 2015 och översänder densamma till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
§ 21
Dnr 2016/UN0046 007
Riskanalys och intern kontrollplan 2016
Förvaltningen har upprättat en riskanalys inom följande områden som är gemensamma för
Borås Stad; Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Utifrån
riskanalysen görs en riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2015 enligt upprättat förslag.
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§ 22
Dnr 2015/UN0097 400
Miljörapport 2015
Enligt av Kommunfullmäktige beslutade miljömål för Borås Stad 2013-2016 ska
etappmålsansvariga nämnder och bolag göra en mer detaljerad åtgärdsplan för
miljömålsarbetet. Tre gånger per år ska nämnder och bolag redovisa hur miljömålsarbetet
fortlöper. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av uppföljningen. Ett
förslag till miljörapport 2015 har upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2015, och översänder densamma till Miljö- och
konsumentnämnden.
§ 23
Dnr 2015/UN0155 109
Redovisning av synpunktshanteringen 2015
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem.
Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid.
Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.
Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för år 2015 och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.
§ 24
Dnr 2015/UN0072 289
Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad till tillagningskök på
Almåsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden har 2015-08-25 fattat beslut om att starta en projektering för
ombyggnad av Almåsgymnasiets mottagningskök till ett tillagningskök. Projektet finns med i
Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2016. Lokalförsörjningsnämnden föreslår
Kommunstyrelsen godkänna upprättad anslagsframställan under förutsättning att
Utbildningsnämnden tillstyrker densamma.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad anslagsframställan avseende ombyggnad till tillagningskök på
Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 2.
§ 25
Anmälningsärenden
a)
Kommunstyrelsen. Borås Stads nämndbudget 2016
(2015/UN0137 041)
b)

Kommun styrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola,
grundskola och gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Undervisning och
resultat (2015/UN0109 400)

c)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016 (2016/UN0040 047)
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d)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2016
(2016/UN0039 047)

e)

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Underrättelse om beslut avseende ansökan om
statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet (2016/UN0015 616)

f)

Skolinspektionen. Beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola Ljud & Bildskolan i Borås (2015/UN0057 612)

g)

Skolverket. Beslut – Ansökan om ny yrkesutgång inom övriga hantverk,
Inredningsstylist (2015/UN0185 612)

h)

Skolinspektionen. Beslut – Anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid
Almåsgymnasiet (2015/UN0181 612)

i)

Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar
16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-01-31
(2015/UN0184 618)

j)

FSG-protokoll 2016-02-10

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – j) till handlingarna.
§ 26
Avgivna skrivelser
a)
Skolinspektionen. Anmälan om elevs skolsituation vid Bäckängsgymnasiet
(2015/UN0211 612)
Beslut:
Utbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under a) till handlingarna.
§ 27
Delegationsbeslut
a)
Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2-7.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den
23 februari 2016.
Vid protokollet

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Justeras

Helene Sandberg
Ordförande

Niklas Hallberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2016.

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Utbildningsnämnden

2016-02-23

Tilläggsyrkande – Årsredovisning 2015
Allianspartierna föreslår att en ny lydelse läggs till under stycke sex i årsredovisningens
inledning (sida tre i dokumentet).
Nuvarande lydelse: ”Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har fått ytterligare
ökat utrymme under 2015 och samtliga elever i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan är
utrustade med eget digitalt verktyg; bärbar dator eller läsplatta. Även inom vuxenutbildningen
har eleverna tillgång till digitala verktyg. En förvaltningsövergripande IKT-utvecklingsgrupp
arbetar för en sammanhållen utveckling i förvaltningen.”
Föreslagen lydelse: ”Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har fått ytterligare
ökat utrymme under 2015 och samtliga elever i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan är
utrustade med eget digitalt verktyg; bärbar dator eller läsplatta. Även inom vuxenutbildningen
har eleverna tillgång till digitala verktyg. En förvaltningsövergripande IKT-utvecklingsgrupp
arbetar för en sammanhållen utveckling i förvaltningen. Utbildningsnämnden beslutade i
oktober 2015 att tillsätta en utredning vars syfte är att utvärdera effekterna av
Utbildningsnämndens investeringar inom IKT med utgångspunkt från de förväntade
effekterna i nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2011-2015. Utvärderingen ska
kartlägga lärarnas behov av ytterligare kompetensutveckling inom grundläggande
datorkunskap, samt hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Utvärderingen ska
presenteras för nämnden under våren 2016.”

Utbildningsnämnden föreslås besluta:
Att föreslagen lydelse godkänns och att tillägget medges.

Andreas Cerny
Liberalerna
Birgitta Bergman
Moderata samlingspartiet
Anna-Lena Svensson
Centerpartiet

