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Tid och plats  
Tisdagen den 28 mars 2017, kl. 16.00-17.35, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 45-63 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Per Flensburg (MP)  
Birgitta Bergman (M) §§ 45-57 
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Amanda Wiktorsson (M) tjänstgörande för Birgitta Bergman (M), §§ 58-61 
 
Övriga närvarande 
Sofia Bohlin (S) 
Sead Omerovic (S) 
Ramadhan Hashim (S) 
Kim Lindberg (V) 
Amanda Wiktorsson (M) §§ 45-57 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Towe Norder personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 27 mars kl. 17.00-17.45. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 27 mars kl.07.30-08.50. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 27 mars kl. 18.00-19.00. 
 
Ajournering 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden 
kl. 16.15-16.18 samt kl. 17.03-17.10. 
 
§ 45 
Justering 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) med Andreas Cerny (L) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fredagen den 31 mars 2017. 
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§ 46 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med två ärenden ”Utökat kommunbidrag”, 
§ 57., samt ”Initiativ angående branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar!” § 58. 
Dessutom utökas listan Anmälningsärenden med ytterligare ett ärende § 59i) ”Patientsäkerhets-
berättelse för elevhälsans medicinska insats 2016”. Upprättad föredragningslista med 
ovanstående tillägg godkänns. 
 
§ 47 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 48 Dnr 2017/UN0078 042 
Budgetuppföljning/prognos februari 2017 
För februari månad har enbart en prognos med avvikelser mot budget 2017 upprättats. 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden, av eget ackumulerat resultat, får ianspråkta 7,1 
mnkr utöver ram för att använda under 2017 förutsatt att nämnden tilldelas medel för att 
fortsatt klara verksamheten för flyktingar. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för februari 2017. 

 
§ 49 Dnr 2016/UN0145 612 

Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan lä såret 2017/2018 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-09-20 om gymnasieskolans antagningsorganisation för 
läsåret 2017/2018. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det 
är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål (Skollagen 15 kap 30 §). Ett förslag 
till ändringar i gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/2018 har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ändrad antagningsorganisation för läsåret 2017/2018. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter att 
elevernas om-/nyval samt vårbetyg redovisats till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
 
§ 50 Dnr 2017/UN0079 617 
Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåre t 2017/2018 
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 
utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasiesärskola är förlagd till 
Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Ett förslag till 
antagningsorganisation för läsåret 2017/2018 har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 
2017/2018. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter 
elevernas val. 
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§ 51 Dnr 2017/UN0071 612 
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkä nnande som 
huvudman för utökning av en befintlig gymnasieskola , Realgymnasiet 
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås 
med utbildningarna Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning 
Transport samt Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service. 
 
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2018/2019. Med fullt utbyggd verksamhet 
kommer totala elevantalet på de ansökta utbildningarna uppgå till 45. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) lägger ett alternativt 
förslag till beslut där man yrkar att nämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB 
(bilaga 1 till protokollet). 
 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita 
Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag och därmed avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V) X   
Anders Jonsson (S) X   
Per Flensburg (MP) X   
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD)  X  
Anna-Lena S. Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD)   X 
Antal: 4 4 1 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med ordförandens röst som utslagsröst 
beslutat i enlighet med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Anders Jonssons (S) och Per 
Flensburgs (MP) yrkande. 
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Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson 
Forsberg (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB. 
 
§ 52 Dnr 2017/UN0074 889 
Remiss – Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 
Kulturnämnden har översänt rubricerad remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
för yttrande. Förslaget är att två övergripande styrdokument, Borås Stads Kulturprogram som 
upphörde att gälla 2016, och Borås Stads gällande Biblioteksprogram, samlas i ett dokument 
under namnet Kultur- och Biblioteksprogram. Giltighetstiden för det nya programmet ska vara 
till och med 2018.  
 
Programmet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan där aktiviteter, tidsramar och ansvar 
som åvilar verksamheterna kommer att beskrivas. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 
 
§ 53 Dnr 2017/UN0080 026 
Utvärdering 2016 – Plan för lika rättigheter och mö jligheter  
En utvärdering ska göras varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att undersöka om planens åtgärder genomförts och 
målen uppfyllts eller är möjliga att uppfylla under planperioden. Utvärderingen ska ge underlag 
för att identifiera svårigheter men också nya möjligheter. Resultatet av utvärderingen ligger till 
grund för eventuella justeringar i Plan för lika rättigheter och möjligheter. 
 
Borås Stads riktlinjer för lika rättigheter och möjligheter ändras inför 2017 mot bakgrund av 
förändringar i diskrimineringslagen. Plan för lika rättigheter och möjligheter slopas. I stället 
läggs fokus på att arbeta med frågorna på enhetsnivå, med stöd och hjälp av SAM-kalendern 
(systematiskt arbetsmiljöarbete) i datasystemet Stratsys. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad utvärdering av Plan för lika rättigheter och 
möjligheter 2016 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
§ 54 Dnr 2017/UN0081 007 
Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Komm unfullmäktiges 
beslut som inte ingår i budget, tertial 1 2017 
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av 
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen bedömde 
att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör 
stärkas. Stadskansliet har tagit fram gemensamma rutiner för att säkerställa Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Dessa rutiner är nu fastställda. För att kunna följa uppdragens genomförande ska 
beredningsläget rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger per år. Alla beslut ska rapporteras 
till dess de är verkställda eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. En redovisning 
gällande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag har upprättats. 
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Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 
§ 55 Dnr 2017/UN0082 106 
Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildn ingsnämndens budget 
2017 – Utreda ytterligare modeller för en lyckad in tegration 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-06, § 157, fattades beslut om Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens budget 2017:2. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick 
då bl.a. i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsförvaltningen utreda vilka ytterligare koncept 
eller modeller, likt Talang-projektet i Göteborg, som krävs för en lyckad integration. En 
redovisning har upprättats. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) lägger ett alternativt 
förslag till beslut (bilaga 2 till protokollet). 
 
Nämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 16.15-16.18. 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller alliansgruppens alternativa förslag till beslut. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
att, i samråd med Arbetslivsförvaltningen, återkomma till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med förslag 
på hur Vuxenutbildningen kan tilldelas riktade medel för att genomföra utbildningsinsatsen som ett projekt. 
 
Ovanstående uppdrag ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetdag den 7 juni 2017. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att i övrigt motta upprättad redovisning. 
 
§ 56 Dnr 2017/UN0057 616 
Remiss – Motion; Företagande för nyanlända – en möj lighet redan under SFI 
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad motion till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Det uppdrag i motionen, daterad 2016-04-27, som 
föreslås ska ges till Utbildningsnämnden finns i Borås Stads budget 2017 som uppdrag till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att avstå 
från yttrande. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) lägger ett alternativt 
förslag till beslut där man yrkar att nämnden tillstyrker motionen (bilaga 3 till protokollet). 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller alliansgruppens alternativa förslag till beslut. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen. 
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§ 57 Dnr 2017/UN0092 041 
Utökat kommunbidrag 
Ordförande Helene Sandberg (S) lägger vid dagens sammanträde fram ett extra ärende 
(bilaga 4 till protokollet) ”Utökat kommunbidrag”, med anledning av att 
Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2017-03-20 fattat beslut om nämndbudget 2017. 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutades att nämnden kommer att få ett 
utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för 2017 avseende dem nya lagstiftningen ”Rätt till 
utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan”.  
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), 
Anita Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP) yrkar att nämnden beslutar 
att av utökat kommunbidrag till nämnden om 5 mnkr används 3,5 mnkr till utbildning 
inom gymnasial vuxenutbildning för grundläggande eller särskild behörighet till högskolan 
och behörighet till yrkeshögskolan och att 1,5 mnkr används till uppdragsutbildning inom 
gymnasial yrkesutbildning vård och omsorg. 
 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) lägger ett alternativt 
förslag till beslut (bilaga 5 till protokollet). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V) X   
Anders Jonsson (S) X   
Per Flensburg (MP) X   
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD)  X  
Anna-Lena S. Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD)  X  
Antal: 4 5  

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet 
med Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M), Lisa Berglunds (KD) och Anna-Lena 
Svensson Forsbergs (C) yrkande. 
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Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP) reserverar 
sig mot beslutet (bilaga 6 till protokollet). 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att vuxenutbildningen uppdras att, utifrån det behov som de 
ser inom sin verksamhet, själva förfoga över det utav Kommunstyrelsen utökade kommunbidraget om 5,0 mnkr 
för 2017.     
 
Återkoppling kring vad medlen har använts till redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde den 5 december 2017. 
 
§ 58 Dnr 2017/UN0093 612 
Initiativ angående branschsamverkan kring verkstads tekniska utbildningar! 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa 
Berglund (KD) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 7 till 
protokollet), ”Initiativ angående branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar!” 
De föreslår nämnden besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras 
att bjuda in branschen till möte om framtida rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter 
samt möjligheterna till samverkan kring efterfrågade utbildningar. Uppdraget ska 
redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september. 
 
Nämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.03-17.10. 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller alliansgruppens initiativärende samt att den andra 
beslutssatsen ändras till ”Avstämning ska redovisas vid Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september”. 
 
Den rödgröna gruppen lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 8 till protokollet). 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras bjuda in branschen till möte om framtida 
rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter samt möjligheterna till samverkan kring efterfrågade utbildningar. 
 
Avstämning ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september.  
 
§ 59  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden (2017/UN0077 108) 
 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Säker och Trygg kommun 

(2017/UN0059 001) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 

(2016/UN0090 760) 
 
d) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Klassificeringsstruktur i Borås Stad 

(2017/UN0068 004) 
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e) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola 
och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Barn och elever med annat 
modersmål än svenska (2017/UN0067 600) 

 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Inför 

korta lektionspauser (2016/UN0136 610) 
 
g) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2017-02-28 

(2016/UN0167 618) 
 
h) FSG-protokoll 2017-03-15 
 
i) Medicinskt ledningsansvarig för elevhälsans medicinska insats. Patientsäkerhetsberättelse 

för elevhälsans medicinska insats 2016 (2017/UN0090 624)        
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –ij) till handlingarna. 
 
§ 60  
Avgivna skrivelser 
a) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om studieresa för elever vid Bäckängsgymnasiet i 
 Borås kommun (2017/UN0069 612) 
 
b) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid Sven 
 Eriksonsgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0019 612) 
 
c) Skolinspektionen. Yttrande – Ärende om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas 
 ansvarsnämnd (2017/UN0058 020) 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – c) till handlingarna. 
 
§ 61  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 13. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 28 mars 2017. 
 
§ 62  
Kontaktpolitikerbesök 
Informeras om att tider ska bokas in för kontaktpolitikerbesök. 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-03-28   9(9) 
 

§ 63  
Rapport från programråd 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) redogör för programrådet Bygg- och 
anläggningsprogrammet Husbyggnad. 
 
Sead Omerovic (S) har deltagit vid programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
 
Ramadhan Hashim (S) informerar från programrådet Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Anna-Lena Svensson Forsberg 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 april 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN                                      2017-03-28 

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
 

Ärende 7 
 
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig gymnasieskola, Realgymnasiet i Borås 
 
Allianspartierna 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. Vår inställning är att det är eleverna som ska välja vilken 
skola de ska studera vid, inte politikerna. Allianspartierna tar inte ställning till kvalitén i den 
sökande huvudmannens utbildningar, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en 
kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta: 
 
Att tillstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB. 
 
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN                                      2017-03-28 

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
 

Ärende 11 
 
Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2017 – 
Utreda ytterligare modeller för en lyckad integration 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta: 
 
Att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att, i samråd med Arbetslivsförvaltningen, 
återkomma till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med förslag på hur Vuxenutbildningen kan tilldelas 
riktade medel för att genomföra utbildningsinsatsen som ett projekt. 
 
Att ovanstående uppdrag ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetdag den 7 juni 
2017. 
 
Att i övrigt motta upprättad redovisning. 
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
 

Ärende 12 
 
Remiss – Motion; Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta: 
 
Att tillstyrka motionen. 

 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
 



UTÖKAT KOMMUNBIDRAG 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2017-03-20 presenterat nämndbudgetförslagen för 

2017 och beslutat om dessa. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslogs och 

beslutades att nämnden kommer att få ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för 2017. Medlen 

finns redan avsatta i Kommunfullmäktiges budget 2017.  

Kommunbidraget avser finansering av behörighetsgivande utbildning på gymnasienivå inom den 

kommunala vuxenutbildningen. Enligt ny lagstiftning har studerande rätt till utbildning inom 

Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 

högskoleutbildning och behörighet till yrkeshögskolan. Kostnaderna för genomförande av denna 

behörighetsgivande utbildning bedöms under 2017 uppgå till 3,5 mnkr och avser lärartjänster och 

undervisningslokaler. 

Borås Stad står i likhet med många andra kommuner inför stora rekryteringsbehov inom vård och 

äldreomsorg. För att möta detta behov förselås en uppdragsutbildning inom gymnasial 

yrkesutbildning vård och omsorg.  Syftet är att öka antalet utbildningsplatser på vårdutbildningar 

som har ett högt söktryck. Under 2016 gick det tre sökande per utbildningsplats. Målgruppen är  

personer som redan har en gymnasieexamen från annan utbildning och har en anställning som 

obehörig inom vården. Dessa ska nu ges möjlighet till utbildning som ger yrkesbehörighet. 

Uppdragsutbildningen står således öppen för andra studerande än de som vuxenutbildningen 

vanligtvis måste prioritera. Vid en uppdragsutbildning är det beställaren som bestämmer urvalet. 

Vid ordinarie vuxenutbildningen ska studerande som har kortast utbildning och står längst från 

arbetsmarknaden prioriteras. Befintliga utbildningsplatser på vårdutbildningar inom 

vuxenutbildningen påverkas inte av uppdragsutbildningen. Uppdragsutbildning inom vården, 

enligt Borås Stads behörighetskrav, kostar 80 tkr i snitt per studerande. Utbildningslängden är ca 

1,5 år vid heltidsstudier. I ett första skede kan ca 20 utbildningsplatser anordnas. Kostnaden för 

genomförande av uppdragsutbildningen bedöms under 2017 uppgå till 1,5 mnkr. Utformningen 

av utbildningen planeras tillsammans med uppdragsgivaren och utbildningsanordnaren. 

Utbildningen ger en yrkesbehörighet inom vården enligt Borås Stads krav och en möjlighet för 

Borås Stad att fylla ett rekryteringsbehov.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta: 

Av utökat kommunbidrag till nämnden 5 mnkr används  

- 3,5 mnkr till utbildning inom gymnasial vuxenutbildning för grundläggande eller särskild 

behörighet till högskola och behörighet till yrkeshögskolan och 

- 1,5 mnkr till uppdragsutbildning inom gymnasial yrkesutbildning vård och omsorg.   
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
- Utökat kommunbidrag till Vuxenutbildningen 

  
Vuxenutbildningens främsta syfte är att ge möjlighet för personer att utveckla sina kunskaper och 
sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. I Borås bedrivs en 
vuxenutbildning av mycket hög kvalitet, något som fortsatt behöver värnas. 
 
På initiativ utav allianspartierna valde Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att på nämndens 
möte i februari uppdra åt förvaltningen att utröna hur de medel som är avsedda för den nya 
lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan” utbetalats till Borås Stad. Allianspartierna 
konstaterar nu, i och med Kommunstyrelsens beslut om Nämndbudget 2017 att nämnden får ett 
utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för 2017 för att täcka kostnaderna för ovan nämnda 
lagstiftning. Vi allianspartier ser positivt på detta utökade kommunbidrag och hoppas att vi 
kunnat bidra till en snabbare handläggning i ärendet. 
 
I Kommunstyrelsens handlingar står det tydligt att läsa att detta utökade kommunbidrag ska gå 
till att täcka kostnaderna för den nya rättighetslagstiftningen. Allianspartierna blir därför mycket 
undrande över de rödgrönas utspel i nämnden, där man med ett pennstreck väljer att ta bort 1,5 
mnkr för att istället, på äldreomsorgens vägnar, uppdra åt sig själva i nämnden att starta upp en 
uppdragsutbildning inom gymnasial yrkesutbildning vård och omsorg. Det kan knappats vara 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens huvudbry att det finns obehöriga duktiga 
personer inom Borås Stads äldreomsorg. Det måste vara ett uppdrag för Vård- och 
äldrenämnden att inom sitt verksamhetsområde aktivt jobba med kompetensutveckling och 
validering. 
 
I grunden handlar detta ärende om synen på Vuxenutbildningen där denna verksamhet finns till 
för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Andra funktioner i samhället, likt 
Arbetsförmedlingen, ska eller i alla fall borde jobba med att snabbt få in de personer som 
befinner sig närmast arbetsmarknaden i jobb. 
 
För att göra vårt ställningstagande till de rödgrönas utspel ännu tydligare kan 
Förskoleförvaltningens beslut kring uppdragsutbildning för barnskötare lyftas fram. Där har 
förvaltningen valt att teckna avtal tillsammans med Vuxenutbildningen, något som vi 
allianspartier uppmuntrar att även andra förvaltningar gör.  
 
Det är allianspartiernas bestämda uppfattning att det utökade kommunbidraget som är avsatt för 
vuxenutbildning ska stanna inom Vuxenutbildningens ram.  
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Vuxenutbildningen uppdras att, utifrån det behov som de ser inom sin verksamhet, själva förfoga över det utav 
Kommunstyrelsen utökade kommunbidraget om 5,0 mnkr för 2017.     
 
Återkoppling kring vad medlen har använts till redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde den 5 december 2017. 
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 

 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 



Reservation från den rödgröna gruppen angående extraärende om utökat kommunbidrag till 

Vuxenutbildningen. 

 

Den rödgröna gruppen reserverar sig mot det beslut nämnden fattade i enlighet med alliansens 

alternativa förslag. 

 

Vid dagens möte med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden initierade den rödgröna gruppen ett 

extra ärende angående att tilldela Vuxenutbildningen medel för en behörighetsgivande utbildning på 

gymnasienivå. Syftet var att utöka platserna för att tillgodose behovet av vård och omsorgspersonal i 

Borås Stad.  

Idag räcker inte utbildningsplatserna till då det är tre sökande per utbildningsplats. 

Konsekvensen av att  Allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna röstade ner detta förslag 

blir att erfaren och omtyckt personal kommer att få avsluta sina anställningar då de inte kommit in 

och kunnat påbörja denna utbildning. 

 

Heléne Sandberg, Socialdemokraterna, ordförande 

Anita Spjuth, Vänsterpartiet, andre vice ordförande  

Anders Jonsson, Socialdemokraterna 

Per Flensburg, Miljöpartiet  

 



INITIATIVÄRENDE  2017-03-28 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

Initiativ angående branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar! 

 
Arbetsmarknadens behov av kompetent personal är stort. Den svenska arbetsmarknaden 
utvecklas starkt, så starkt att företagens tillväxt inom vissa områden hindras av bristen på 
arbetskraft.  
 
I Borås märks det bland annat inom den tekniska sektorn. Företagen efterfrågar personal, men 
det finns ytterst få att rekrytera och det utbildas alltför få. I Borås finns för ändamålet en 
verkstadsteknisk utbildning med inriktning svets (sex platser) samt teknikprogrammet med 
möjlighet till ett fjärde år (24 platser). Det är kanske framförallt teknikprogrammet med det fjärde 
året som innebär att eleverna blir gymnasieingenjörer som efterfrågas på arbetsmarknaden. 
 
Det är av stor vikt att de kommunala gymnasieutbildningarna, men också vuxenutbildningarna i 
form av yrkeshögskolan är anpassade efter de krav som ställs på dagens arbetsmarknad. För 
kommunen är samverkan med de olika branscherna avgörande för att kunna erbjuda uppdaterade 
utbildningar inom de olika områdena.  
 
Kontakter med företagen indikerar att den tekniska sektorn och då särskilt den med inriktning 
mot verkstäder och mekanik har svårt att rekrytera och att det inte utbildas tillräckligt med 
personal i Borås.  
 
För att fånga upp branschens behov och skapa förutsättningar för utbildningar som leder till 
arbete och tillväxt i Borås föreslås att nämnden i samverkan med Kommunstyrelsens 
Näringslivsavdelning ska bjuda in branschen till ett möte om framtida rekryteringsbehov och 
möjligheterna till samverkan kring utbildningar men också för att informera om de utbildningar 
som finns.   
 
Förslag till beslut 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras bjuda in branschen till möte om framtida rekryteringsbehov, 
utbildningsmöjligheter samt möjligheterna till samverkan kring efterfrågade utbildningar. 
 
Uppdraget ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september.  
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 

 
 

Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
 



Protokollsanteckning ärende 12c 

 

Dialoger är viktigt. Vi har redan idag ett antal upprättade forum där vi från nämnden träffar 

branschen för samtal, programråden och ledningsgrupperna är två exempel. Där diskuteras våra 

yrkesprogram, läget på arbetsmarknaden och hur vi kan utvecklas för att passa varandra bland annat. 

I detta ärendet har den tekniska branschen lyfts fram men vi tycker det är lika viktigt att andra 

branscher som har liknande utmaningar också bemöts på liknande sätt. Därför vill vi uppmana 

nämndens ledamöter och ersättare att när de är ute på programråd och ledningsgrupper tar med sig 

denna frågan och undersöker om det behövs ytterligare åtgärder även i deras område. 
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