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Tid och plats
Tisdagen den 6 december 2016, kl. 17.00-18.00, Utbildningsförvaltningen
Omfattning
§§ 153-165
Beslutande ledamöter
Helene Sandberg (S)
Andreas Cerny (L)
Anita Spjuth (V)
Anders Jonsson (S)
Per Flensburg (MP)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)
Tjänstgörande ersättare
Sofia Bohlin (S)
Amanda Wiktorsson (M)
Niklas Hallberg (SD)
Övriga närvarande
Sofia Bohlin (S)
Sead Omerovic (S)
Kim Lindberg (V)
Kamran Rousta (L)
Anders Waldau
Michael Malmström
Eva Lindström

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
§§ 158-165

ersättare för Anders Jonsson (S) §§ 153-157
tjänstgörande på vakant plats (KD)
tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD)
§§ 158-165

utbildningschef
controller
nämndsekreterare

Gruppöverläggning
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 5 december kl. 17.30-18.15.
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 1 december kl.16.30-18.30.
Ajournering
Utbildningsnämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.52-17.53.
§ 153
Justering
Anita Spjuth (V) med Birgitta Bergman (M) som ersättare utses tillsammans med
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Utbildningsförvaltningen torsdagen den 8 december 2016.
§ 154
Godkännande av föredragningslistan
Upprättad föredragningslista godkänns.
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§ 155
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
§ 156
Dnr 2016/UN0067 042
Budgetuppföljning oktober 2016
Prognosen för Utbildningsnämnden visar ett överskott om 9,0 mnkr. I överskottet ingår
bufferten och ännu inte utnyttjade medel från statsbidraget. Den del som beräknats tillhöra
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Utbildningsnämnden tillåtelse
enligt beslut i Kommunstyrelsen att använda 4,5 mnkr som planeras användas till fortsatt
uppbyggnad av de nationella programmen och för kostnader förknippade med nyanlända.
Med hänsyn till statsbidraget blir det faktiska överskottet för verksamhetsåret 4,7 mnkr.
I resultatet ingår projekt Modersmålsstöd SFI med 0,5 mnkr, vilket återförs i ackumulerat
resultat vid årsbokslut för 2016.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-17 att tilldela ytterligare 23,8 mnkr till Utbildningsnämnden. 23,0 mnkr för att motta nyanlända inom gymnasieverksamheten samt
0,8 mnkr för kompetenshöjande åtgärder inom SFI under 2016. Dessa medel höjer ramen med
motsvarande belopp. Prognosen är höjd med motsvarande kostnad.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för oktober 2016.
§ 157
Dnr 2016/UN0122 041
Budget 2017:2
Den ingående budgetramen från 2016 är 482,0 mnkr. Lön- och kostnadskompensationen på
2,3 % respektive 1,5 % höjer ramen med 9,6 mnkr, samt ett belopp om 2,7 mnkr för ytterligare
lönekompensation. Volymjustering för gruppen 16-18 åringar höjer ramen med 6,0 mnkr.
Gymnasieutbildning för nyanlända, statsbidrag om 15,3 mnkr. Denna post är inte fastlagd och
därför inte med i ramen. Belopp om ersättning för nyanlända kommer senare.
Autismspektrumverksamheten förstärks med 3,0 mnkr, och Vård och omsorgscollege med
0,3 mnkr. Ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och trivsel samt underlätta att behålla och
rekrytera personal 4,0 mnkr.
Förändrad redovisning av hyra för fastigheter enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning)
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar sänker hyran med 24,2 mnkr, dvs ramen
sänks med motsvarande belopp.
Borås Stad följer SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendation för internränta.
År 2017 är den satt till 1,75% vilket minskar räntekostnader med 0,1 mnkr.
Detta ger en ram i Budget 2017:2 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 483,3 mnkr.
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Yrkanden
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena
Svensson (C) och Amanda Wiktorsson (M) lägger ett tilläggs- och ändringsyrkande till Budget
2017:2 (bilaga 1 till protokollet).
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Alliansgruppens tilläggsyrkande som
specificeras under rubrikerna ”Bildningsstaden Borås i en global kontext” och ”Ökad
måluppfyllelse”, samt yrkar avslag för Alliansgruppens tilläggs- och ändringsyrkande i övrigt.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Per Flensburgs (MP) och Sofia Bohlins
(S) yrkande.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Per Flensburgs (MP) och Sofia
Bohlins (S) yrkande.
Nej innebär bifall till Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M), Anna-Lena Svenssons (C) och
Amanda Wiktorssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Helene Sandberg (S)
Anita Spjuth (V)
Per Flensburg (MP)
Andreas Cerny (L)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)
Sofia Bohlin (S)
Niklas Hallberg (SD)
Amanda Wiktorsson (M)
Antal:

Ja-röst Nej-röst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X

4

X
X
5

Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med Andreas Cernys
(L), Birgitta Bergmans (M), Anna-Lena Svenssons (C) och Amanda Wiktorssons (M) yrkande.
Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) reserverar sig
mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2017:2 med ändringar enligt tilläggs- och
ändringsyrkande och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
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§ 158
Dnr 2016/UN0175 006
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdagar år 2017
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för 2017:
Tisdagen den 31 januari
Tisdagen den 21 februari
Tisdagen den 28 mars
Onsdagen den 26 april
Tisdagen den 16 maj
Tisdagen den 22 augusti
Tisdagen den 26 september
Tisdagen den 31 oktober
Tisdagen den 5 december
Sammanträdena den 31 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj, 22 augusti och 31 oktober börjar kl. 16.00,
med informationsmöte från kl. 14.00. Övriga sammanträden börjar kl. 17.00, med informationsmöte från kl.
15.00.
Annons med uppgifter om Gymnasie- och vuxenutbildningens sammanträden ska införas i Borås Tidning.
Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten.
Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämndsammanträdet.
§ 159
Dnr 2016/UN0191 280
Lokalresursbehov Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-2020
Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Utbildningsnämnden om kommande
lokalresursbehov för åren 2018-2020. Såväl förutsättningar/behov som utvecklingsområden ska
preciseras. Ett förslag till sammanställning över lokalresursbehov för åren 2018-2020 har
upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad sammanställning över lokalresursbehov för åren 2018-2020 och
översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.
§ 160
Dnr 2016/UN0114 106
Redovisning – Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2016-05-30 beslutat om ”Plan för att motverka
våldsbejakande extremism i Borås Stad”. Planen är baserad på de 12 rekommendationer som
den nationella samordnaren tagit fram och de beskrivna åtgärderna är anpassade utifrån Borås
Stads förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen och Centrum för kunskap och säkerhet
(som startar upp sin verksamhet under hösten 2016) ska samarbeta med nämnderna när det
gäller genomförandet av planen. Vissa av punkterna ska vara redovisade till Kommunstyrelsen
under innevarande år.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
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§ 161
Dnr 2016/UN0195 004
Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden och verksamheten
En revidering av dokumenthanteringsplanen för Utbildningsnämnden och dess verksamhet har
gjorts. Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har granskats och godkänts av
Stadsarkivet.
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden
(fr.o.m. 2017-01-01 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) och verksamheten att gälla fr.o.m.
2016-12-06.
§ 162
Dnr 2016/UN0180 612
Remiss – Motion om lokalisering av ny gymnasieskola
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad motion för yttrande.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
Utbildningsnämndens bedömning för närvarande är att strategin avseende lokaler är att genom
expansion utvidga kapaciteten på respektive skola. På sikt föreligger sannolikt behov av sådan
utredning som föreslås för att svara på frågan hur ett framtida behov ska tillgodoses.
Beslut:
Utbildningsnämnden avstyrker motionen om lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
§ 163
Anmälningsärenden
a)
Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017
(2016/UN0175 006)
b)

Stadsdelsnämnden Väster. Protokollsutdrag – Måltidspriser inom Borås Stad 2017
(2016/UN0184 049)

c)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Sponsring och produktplacering i Borås Stads
skolor; Svar på skrivelse (2016/UN0189 807)

d)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad
(2016/UN0182 009)

e)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i
yrkesämnen för bidragsåret 2015 (2016/UN0070 047)

f)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2016
(2016/UN0194 047)

g)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som andraspråk
på grundläggande nivå för bidragsår 2016 (2016/UN0194 047)
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h)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016 (2016/UN0194 047)

i)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb för bidragsåret 2016 (2016/UN0194 047)

j)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsår 2016
(2016/UN0194 047)

k)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016 (2016/UN0194 047)

l)

Miljö- och konsumentnämnden. Beslut – Registrering av tillfällig livsmedelsanläggning,
Samariten 11, Klinikvägen 48, Tullengymnasiet Björkäng

m)

Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom gällande överklagat beslut; Tillämpning av skollagen
inackorderingstillägg (2016/UN0149 612)

n)

Skolverket. Beslut – Ansökan om riksrekrytering inom ramen för försöksverksamhet med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (2016/UN0147 612)

o)

Skolinspektionen. Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Bergslenagymnasiet Sär A i
Borås kommun (2016/UN0162 617)

p)

Skolinspektionen. Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Bergslenagymnasiet Sär B i
Borås kommun (2016/UN0163 617)

q)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola
och gymnasieskola läsåret 2015-2016 (2016/UN0143 600)

r)

Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar
16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-10-31
(2016/UN0167 618)

s)

FSG-protokoll 2016-11-23

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – s) till handlingarna.
§ 164
Avgivna skrivelser
a)
Stadskansliet. Remissvar - Revidering av Borås Stads arkivregler
(2016/UN0177 004)
b)

Skolverket. Remissvar - Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter, SKOLFS,
omklassificering av ämnet specialidrott (2016/UN0176 612)

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – b) till handlingarna.
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§ 165
Delegationsbeslut
a)
Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 44-53.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den
6 december 2016.
Vid protokollet

Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras

Helene Sandberg
Ordförande

Anita Spjuth

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 december 2016.

Eva Lindström
Nämndsekreterare

BUDGET 2017:2

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Allianspartiernas tilläggs- och
ändringsförslag inför budget 2017:2 i
Utbildningsnämnden*

Med fokus på att stärka läraryrkets attraktivitet,
värna valfriheten, öka elevernas måluppfyllelse i syfte
att värna Bildningsstaden Borås.

Borås 2016-12-05

* Från och med 1 januari 2017 byter Utbildningsnämnden namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
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Inledning
Allianspartiernas fasta övertygelse är att alla elever vill och kan lära med rätt förutsättningar. Mot
bakgrund av detta väljer vi att upprätta detta tilläggsförslag. Bildningsstaden Borås är idag ett
etablerat begrepp och som vi allianspartier avser att fortsatt värna. En Bildningsstad med goda
och höga resultat nås dels genom att vi som politiker sätter genomtänkta och relevanta
målsättningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter.
Vi vill genom detta tilläggsförslag fokusera på att stärka läraryrkets attraktivitet, värna valfriheten
och öka elevernas måluppfyllelse. Vår utgångspunkt är att vi har mycket framstående kommunala
gymnasieskolor som står sig starka i konkurrensen med fristående utbildningsanordnare.

Allt börjar med en bra lärare
Att värna läraryrket och dess attraktivitet står högt upp på dagordningen för oss allianspartier.
Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Men så behandlas det inte i vår stad. I jämförelse med våra
grannkommuner ligger Borås Stads lärarlöner lågt. Lärare som idag jobbar i Borås Stad kan få
upp emot 5000 kronor mer för att utföra samma arbetsuppgifter i en grannkommun. Det säger
sig själv att kommunen i och med detta har svårt att behålla och rekrytera kompetenta lärare. Mot
bakgrund av detta vill allianspartierna att förvaltningen ges i uppdrag att för egen del ta fram en
kompetensförsörjningsplan vilken ska ge svar på hur kompetenta lärare verksamma inom våra
verksamhetsområden kan välja att stanna kvar och utvecklas i sin profession.
Under sin tid vid makten sjösatte Alliansregeringen en mängd olika skolpolitiska reformer. Till en
utav de mest omfattade hör satsningen på karriärtjänster. Utbildningsnämnden i Borås har
framgångsrikt arbetat med karriärtjänster för lärare. I dagsläget finns 48 förstelärare fördelade på
nämndens gymnasieskolor, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen. Sedan tidigare har
förvaltningen utrett frågan om eventuell utökning av dessa tjänster och bedömningen är att det
strukturellt finns förutsättningar för att inrätta ytterligare 8-10 karriärtjänster. Vi avvaktar med
spänning den utredning om karriärtjänsternas effekter som förvaltningen kommer att presentera i
årsredovisning 2016.
Det är huvudmannen, alltså kommunen, som skapar karriärtjänsterna och bestämmer själv om
tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön. För att underlätta reformen har regeringen
inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmännens kostnader för löneökningen. Borås Stad ska
vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens hos
personalen. Vi noterar att förvaltningen anser att strukturella möjligheter finns för att inrätta fler
karriärtjänster.
Sedan tidigare har den rödgröna regeringen aviserat ett lärarlönelyft på 3 miljarder kronor på
årsbasis. Målet med denna reform är enligt regeringen att stimulera skolhuvudmännen att ge
särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att bidra till en ökad
kvalitet i undervisningen, förbättrade kunskapsresultat och verksamhetens utveckling. Det
genomsnittliga lönepåslaget i regeringens lärarlönelyft föreslås vara mellan 2500-3000 kronor.
Lärarkategorier som omfattas är bland annat legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola,
grundsärskola, förskoleklass, specialskola och gymnasiesärskola.
Från allianspartiernas sida anser vi att det är olyckligt och anmärkningsvärt att lärare inom
vuxenutbildningen och undervisande lärare på IB-programmet inte omfattas av detta så kallade
lärarlönelyft. Vuxenutbildningen i Borås gör ett fantastiskt bra arbete och som skolhuvudman för
denna verksamhet borde Borås stad inse verksamhetens värde. Vuxenutbildningen utgör en viktig
del i arbetet med att rusta elever för vidare studier och/eller arbete. Verksamheten är betydande
och den omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial teoretisk vuxenutbildning, gymnasial
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yrkesutbildning, SFI, särvux och Yrkeshögskola. I tider av att Sveriges kommuner tar emot allt
fler nya svenskar är det viktigt att vi behåller och utvecklar den kompetens vi har inom bl.a. SFI.
På initiativ utav oss allianspartier uppdrog utbildningsnämnden i december 2015 till förvaltningen
att upprätta en konsekvensanalys av befarade konsekvenser vid utebliven lönesatsning på
Vuxenutbildningen. Denna analys redovisades på nämndens möte i mars 2016. I den konstateras
följande: ”I linje med att kunna rekrytera och behålla personal och inte särskilja verksamhet så bedömer
förvaltningen att det finns kännbara konsekvenser om en lönesatsning skulle utebli på Vuxenutbildningen. Det
gäller främst värden inom området att vara en attraktiv arbetsgivare.”
I linje med gällande praxis kring personalpolitiken beslutade utbildningsnämnden i december
2015 att göra en framställan till Förhandlingsdelegationen kring att möjliggöra en
lärarlönesatsning inom Vuxenutbildningens verksamheter i Borås Stad som motsvarar syftet med
den statliga lärarlönesatsningen. Förhandlingsdelegationens svar till utbildningsnämnden är
följande: ”Förhandlingsdelegationen menar att det möter inga hinder att göra en lärarsatsning på VUX inom
ramen för Utbildningsförvaltningens budget. Satsningen ska göras utifrån samma kriterier och förutsättningar som
övriga lärare som omfattas av den statliga satsningen.”
Mot bakgrund av detta vill vi allianspartier att utbildningsnämnden beslutar att för egen del
omprioritera 1 mnkr till att påbörja ett lönepåslag för lärare verksamma inom Vuxenutbildningen
i likhet med den kravspecifikation som ställs inom ramen för lärarlönelyftet.

Valfrihet
När människor i sin vardag får ta besluten som omfattar dem själva är det, enligt oss, en
demokratisk reform likväl som det är en organisatorisk. Att direkt få välja den skola man som
elev vill gå på är ett demokratiskt val precis som något annat. Mångfald är bättre än enfald och
rätten att välja ska värnas. Allianspartierna i Borås stödjer att fler friskolor etablerar sig i Borås
samtidigt som vi arbetar för att ständigt utveckla den kommunala gymnasieskolan. Genom att
göra det förbättrar vi utbildningarna i hela Borås för alla elever, oavsett om de går i en kommunal
eller en privat gymnasieskola.
Vi anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en
positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna
utbildningarna. Allianspartiernas inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska
studera vid, inte politikerna.

Bildningsstaden Borås i en global kontext
Under hösten 2015 och stora delar av 2016 har samtliga skolformer inom Borås Stad blivit
påminda om de många konflikter och fruktansvärda lidanden som drabbat vår omvärld. Enligt
statistik från Arbetslivsförvaltningen är länder som Syrien och Somalia de länder som flest
ensamkommande barn och flyktingar kommer ifrån. Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre
än 19 år, 494 till antalet, är det 35 procent utav dem som har en utbildningsbakgrund som är att
betrakta som kort. Inom detta intervall tar vi hänsyn till samtliga personer som saknar utbildning
till de som har upp emot sex års utbildning. Uppgifterna är hämtade från Arbetslivsnämndens
månadsuppföljning för oktober månad 2016.
Mottagandet av de ensamkommande och de äldre nyanlända har varit en prövning såväl för
Sverige som för Borås. Stor kraft har lagts ned från Utbildningsförvaltningens sida att utifrån de
resurser som givits anpassa en organisation där lärande och kunskap står i fokus.
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Att tro att inga fler insatser behöver göras i syfte att integrera de personer som får
uppehållstillstånd i vårt land är enligt oss allianspartier naivt att tro. Ett tungt ansvar på oss
politiker att skapa förutsättningar för våra verksamheter, såväl gymnasiet som vuxenutbildningen,
att vara självklara aktörer i integrationsprocessen.
Mot bakgrund av detta är det fortsatt viktigt att det goda samarbetet mellan
Arbetslivsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen som idag finns värnas i övergången till
Borås stads nya organisation. Allianspartiernas förväntan är att utväxlingen av samarbetet längre
fram kan leda till ännu större resultat än vad som uppnås idag. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen ska därför under 2017 ges i uppdrag att tillsammans med
Arbetslivsförvaltningen kartlägga vilka ytterligare koncept eller modeller som de ser som viktiga i
integrationsprocessens nästa steg. Detta för att upprätthålla flexibilitet och fokus på individerna
som sedan en längre tid har varit honnörsord för Vuxenutbildningen. I detta uppdrag ingår att
involvera näringslivet. Exempel på en modell är arbets- och utbildningsprojektet ”Talang” i
Göteborg som lyckats med att få in kortutbildade invandrare på arbetsmarknaden. Inom ramen
för detta projekt samverkar kommun, arbetsförmedling och näringsliv för att korta vägen till egen
försörjning för de som står längst ifrån arbetsmarknaden – invandrare utan gymnasieutbildning
med dåliga kunskaper i det svenska språket och som ofta har varit långtidsarbetslösa med
försörjningsstöd.

Ökad måluppfyllelse
Förvaltningens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet ser vi som något som kännetecknar
Bildningsstaden Borås när den är som bäst. Vi är stolta över den systematik som sedan en tid
tillbaka finns kopplat till att öka måluppfyllelsen för stadens elever. I detta sammanhang är det
viktigt att tänka både en och två gånger om vad det är som avses med måluppfyllelse. Är det att
samtliga elever, oavsett om de går på högskoleförberedande- eller yrkesprogram, ska förvärva
högskolebehörighet. Eller innebär det att en stor del av de som lämnar gymnasiet med
yrkesexamen går direkt vidare till arbete. Svaret är i detta sammanhang enkelt som vi ser det. Det
branschen efterfrågar är i stort att du fokuserar på att bli kompetent inom det yrke du avser att
skaffa dig. Alltså inte i första hand att du förvärvar en högskolebehörighet, dock ska rätten att
välja till kurser som leder till en behörighet till högskolan finnas. Något som redan i dag finns.
Under 2016 har det varit yrkesutbildningens år, ett initiativ av bland annat Svenskt Näringsliv och
regeringen. Vi konstaterar att yrkesutbildningens ställning i Borås står sig starkare än resten av
landet, vilket givetvis beror mycket på alla de företag som finns runt om i Sjuhärad och som inte
avskräcks samverkan med utbildningsaktörer. Vi allianspartier ser dock att yrkesutbildningens
status ytterligare kan behöva lyftas för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad
arbetskraft. Något som vi ser som en del i detta arbete är att öka attraktionskraften genom att
satsa på åtgärdsprogram som kommunicerar bilden av vad modern yrkesutbildning betyder. Dels
för samhället men också för de unga som avser att välja ett yrkesprogram. Därför uppdras
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hur
yrkesutbildningarnas attraktionskraft kan öka ytterligare i Borås. Förvaltningen uppdras också att
utreda hur fler praktiknära samarbeten, likt det samarbetet som sker mellan Vård- och
omsorgsprogrammet på Almåsgymnasiet och Vård- och omsorgsboendet Österlånggatan 4, kan
etableras. Dessa samarbeten behöver inte enbart finnas inom den ”mjuka” välfärdssektorn.
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Tilläggsyrkanden
Allt börjar med en bra lärare
• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att ta fram en kompetensförsörjningsplan för hur
förvaltningen kan behålla, utveckla och rekrytera kompetent personal. I planen ska också framgå hur
antalet karriärtjänster på sikt kan utökas till det antal som anses som strukturellt lämpligt. Planen ska
redovisas på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i maj 2017.
• Utbildningsnämnden beslutar att för egen del, inom budgetramen för förvaltningens centrala
administration, omprioritera 1 mnkr till att påbörja arbetet med ett lönepåslag för lärare verksamma
inom Vuxenutbildningen i likhet med den kravspecifikation som ställs inom ramen för lärarlönelyftet.
Valfrihet
Bildningsstaden Borås i en global kontext
• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att tillsammans med Arbetslivsförvaltningen
utreda vilka ytterligare koncept eller modeller, likt Talang-projektet i Göteborg, som krävs för en lyckad
integration. I detta uppdrag ingår att involvera näringslivet. Utredningen ska redovisas på Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i mars 2017.
Ökad måluppfyllelse
• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att ta fram förslag på hur yrkesutbildningarnas
attraktionskraft ytterligare kan öka. Uppdraget ska redovisas på Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april 2017.
• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att utreda hur fler praktiknära samarbeten, likt
det samarbetet som sker mellan Vård- och omsorgsprogrammet och Vård- och omsorgsboendet
Österlånggatan 4, kan etableras. Utredningen ska presenteras på Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april 2017.

Ändringsyrkanden
• Utbildningsnämnden beslutar att punkt 14 ersätts med följande lydelse ”Inom ramen för respektive

frivillig skolform följa upp arbetet med elevernas delaktighet och inflytande.”. Detta ska ingå som ett mål
för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administration under 2017.
• Utbildningsnämnden beslutar att stryka punkt 15 ”Erbjuda personalen utbildning i HBTQ-frågor.”
som ett mål för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen centrala administration på sida 17.
• Utbildningsnämnden beslutar att stryka punkt 18 ”Ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra
analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv.” som ett mål för Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens centrala administration på sida 17.

Andreas Cerny
Liberalerna

Birgitta Bergman
Moderata samlingspartiet

Amanda Wiktorsson
Moderata samlingspartiet

Anna-Lena Svensson
Centerpartiet

Protokollsanteckning Utbildningsnämnden 2016-12-06
Alliansen har vid dagens sammanträde lagt ett tilläggs- och ändringsförslag till
budgetförslaget för 2017. I vissa frågor anser den rödgröna gruppen att det är ett
arbete som redan pågår och att det inte finns anledning att forcera arbetet.
Till detta hör
; att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att behålla och rekrytera
kompetent personal. Inom detta område arbetar KAL- gruppen för att ta ett
helhetsgrepp över hela utbildningssektorn i Borås Stad. Den rödgröna gruppen
anser att vi inte ska föregå gruppens arbete utan invänta vilket resultat
utredningen visar för att inte förvaltningen ska drabbas av dubbelarbete.
; likaså gäller det omfördelningen av medel för att specifikt påbörja lönepåslag
för lärarna inom Vuxenutbildningen. Den rödgröna gruppen är väl medvetna att
lärarna inom Vuxenutbildningen inte blivit föremål för lärarlönelyftet vilket är
olyckligt. Vi anser att de är en viktig del i förvaltningens verksamhet och borde
ha varit en del av satsningen. Dock finns en plan framtagen inom
Vuxenutbildningens verksamhet om hur arbetet med att höja lönerna ska göras
under de kommande två åren. Därför anser den rödgröna gruppen att nämnden
inte behöver föregå det arbetet.
Med anledning av ovanstående röstade den rödgröna gruppen nej till de delarna
av tilläggsförslaget.
Borås 2016-12-06
Heléne Sandberg, ordförande,Socialdemokraterna
Anita Spjuth, andre vice ordförande,Vänsterpartiet
Anders Jonsson, Socialdemokraterna
Per Flensburg, Miljöpartiet.

