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§ 149   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Andreas Cerny (L) tillsammans med Birgitta Bergman (M) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum 
på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen måndagen den 11 december 2017.  
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§ 150   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende 
"Komplettering av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019", § 161. 
Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 151   

Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 152 Dnr GVUN 2017-00078 042 

Budgetuppföljning oktober 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för 
oktober 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett överskott på 7,0 
mnkr. 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr. Den del som beräknats 
tillhöra friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillåtelse, enligt beslut i Kommunstyrelsen, att använda 7,1 
mnkr för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att tilldela ytterligare 12,1 mnkr. 

5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på 
gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 
högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

7,1 mnkr av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat får 
användas, enligt beslut i Kommunstyrelsen,  för fortsatt uppbyggnad av de nationella 
programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 att tilldela Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 
med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande 
kostnad. 

Föreliggande behov om 4,0 mnkr investeringsutrymme för mindre om- och 
tillbyggnadsprojekt. (Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 359) 

Föreliggande behov om 3,0 mnkr för investeringar av inredning och inventarier för 
Bäckängsgymnasiet.(Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 359) 

Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet för höstterminen vilket 
påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning.  
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Beslutsunderlag 
1 Prognos per oktober 2017 
2 Prognos månadsjämförelse oktober 2017     
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§ 153 Dnr GVUN 2017-00141 041 

Budget 2018:2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 
2018:2 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Den ingående budgetramen från 2017 är 481,0 mnkr. Lön- och 
kostnadskompensationen på 2,7 % respektive 1,9 % höjer ramen med 11,9 mnkr. 
Volymjustering för gruppen 16-18- åringar höjer ramen med 6,5 mnkr. 

Tillförs medel för elever med autismspektratillstånd motsvarande 1,5 mnkr. Skolkort 
inom kollektivtrafiken höstterminen 2018 beräknas kosta 2,5 mnkr. För att bibehålla 
och rekrytera personal tillförs 1.0 mnkr. 

5,0 mnkr i tilldelade medel för Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för 
att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och 
yrkeshögskolan. 

Detta ger en ram i Budget 2018:2 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 
509,4 mnkr. 

Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) lägger ett 
alternativt förslag till beslut (se 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 till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag. 

Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
JA innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
NEJ innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 

 

JA röstas av Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Per 
Flensburg. 

NEJ röstas av Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-
Lena Svensson Forsberg (C). 
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Niklas Hallberg (SD) avstår. 

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. 

 

Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena 
Svensson Forsberg (C) reserverar sig mot beslutet..  

Beslutsunderlag 
 1 Budget 2018:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden     

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(21) 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 
 

 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr GVUN 2016-00122 041 

Ombudgetering i 2017 års budget, fördelning av buffert 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering i 2017 års budget.  

Sammanfattning av ärendet 
För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås delades del av Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens buffert för 2017 ut enligt beslut 2017-04-26. Då 
förstärkningar krävs på Bäckängs- och Viskastrandsgymnasiet samt Gymnasiet 
gemensamt där interkommunala ersättningar enligt prognos ger ett underskott till 
gymnasieverksamheten, delas resterande buffert 3 667,4 tkr tillhörande 
gymnasieverksamheten ut.  

Beslutsunderlag 
1 Ombudgering i 2017 års budget, fördelning av buffert      
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§ 155 Dnr GVUN 2017-00207 006 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträdesdagar 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2018: 

Tisdagen den 30 januari 

Tisdagen den 20 februari 

Tisdagen den 27 mars 

Tisdagen den 24 april 

Tisdagen den 15 maj 

Tisdagen den 28 augusti 

Tisdagen den 25 september 

Tisdagen den 30 oktober 

Tisdagen den 4 december 

 

Sammanträdena den 28 augusti och 4 december börjar kl. 17.00, med informationsmöte 
från kl. 15.00. Övriga sammanträden börjar kl. 16.00, med informationsmöte från kl. 
14.00. 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämndsammanträdet. 

En informationsdag gällande Budget 2019 kommer att äga rum måndagen den 11 juni. 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda” för denna informationsdag.  
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§ 156 Dnr GVUN 2017-00014 739 

Borås Stads handlingsprogram Program för ett tillgängligt 
samhälle 2017-2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
uppdraget Utbildning för alla och översänder densamma till Sociala omsorgsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-12-21 Program för ett tillgängligt samhälle med 
tillhörande handlingsplan för 2017. Enligt handlingsplanen ska Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden senast i december 2017 redovisa uppdraget Utbildning för 
alla (”Utveckla en modell för att säkerställa att ungdomar i och efter gymnasiet slussas 
till nästa steg, kan handla om sysselsättning”, samt ”Utöka antalet platser i kommunens 
egna verksamheter för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasiesärskolans 
elever”). Ett förslag till redovisning har upprättats.  

Beslutsunderlag 
1 Redovisning av uppdraget Utbildning för alla 
2 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-12-21, § 306 
3 Program för tillgängligt samhälle 
4 Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle      
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§ 157 Dnr GVUN 2017-00188 105 

Remiss - Borås Stads Kommunikationspolicy 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker revidering av kommunikations- 
policyn.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads nuvarande kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018 och ska 
därför revideras. I likhet med den tidigare versionen bygger den nya policyn på synen att 
Borås Stad är en öppen organisation. Kommunikationen i staden ska präglas av 
öppenhet och tydlighet. Den ska anpassas efter målgruppens förutsättningar och föras 
på såväl fysiska som digitala arenor. Även Borås Stads marknadsföring ska ske i 
kommunikationspolicyns anda. Utöver policyn finns en särskild handbok som ger 
konkret vägledning till hur kommunikationen praktiskt ska genomföras. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finner att revideringen av 
kommunikationspolicyn förtydligar stadens hållning till både intern och extern 
kommunikation. En särskild handbok är ett viktigt stöd i sammanhanget. Nämnden 
tillstyrker revidering av kommunikationspolicyn.  

Beslutsunderlag 
 1 Missiv Kommunikationspolicy 
2 Kommunikationspolicy     
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§ 158 Dnr GVUN 2017-00203 002 

Delegationsordning för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  fastställer delegationsordning att gälla från 
och med 2017-12-05.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden fattade 2016-10-25 beslut om delegationsordning. Därefter har 
nämnden beslutat om ändring i delegationsordningen 2017-01-31. En revidering av nu 
gällande delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
genomförts för fastställande 2017-12-05.  

Beslutsunderlag 
 1 Delegationsordning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden     
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§ 159 Dnr GVUN 2015-00070 289 

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av Sven 
Eriksonsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker upprättad anslagsframställan för 
ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet, Tekniska elementarskolan 1.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har 2016-12-13 fattat beslut om att genomföra en 
projektering för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet. Projektet finns upptaget i 
Borås Stads investeringsbudget för 2017. Lokalförsörjningsnämnden föreslår 
Kommunstyrelsen godkänna upprättad anslagsframställan under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma.  

Beslutsunderlag 
1 Beslut Lokalförsörjningsnämnden 2017-10-24, Anslagsframställan för ombyggnad av 
Sven Eriksonsgymnasiet.     
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§ 160 Dnr GVUN 2015-00153 289 

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av 
Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker upprättad anslagsframställan för 
ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har 2016-12-13 fattat beslut om att genomföra en 
projektering för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet. Projektet finns upptaget i Borås 
Stads investeringsbudget för 2017. Lokalförsörjningsnämnden föreslår 
Kommunstyrelsen godkänna upprättad anslagsframställan under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma.  

Beslutsunderlag 
 1 Beslut Lokalförsörjningsnämnden 2017-10-24, Anslagsframställan för ombyggnad av 
Viskastrandsgymnasiet.     
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§ 161 Dnr GVUN 2017-00163 612 

Komplettering av gymnasieskolans antagningsorganisation 
läsåret 2018/2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta komplettering av 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2018-2019. Komplettering avser 
tidigare fattat beslut 2017-09-26, § 116, om antagningsorganisation.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har beslutat att bevilja Borås kommun att delta i försöksverksamhet med 
riksrekryterande spetsutbildning genom beslut att spetsutbildningen logistik och e-
handel, särskild variant inom teknikprogrammet vid Sven Eriksonsgymnasiet i Borås får 
ingå i försöksverksamheten. Skolverkets beslut gäller för utbildning som påbörjas under 
tiden 1 juli 2018 – 30 juni 2022. Högst 30 elever får börja spetsutbildningen varje år.  
Ett förslag till komplettering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
antagningsorganisation 2018/19 har upprättats och omfattar: 

 

Studievägs- Program/Inriktning  Antal platser 
kod   

TELOGV Spetsutbildning e-handel och logistik 30 

Beslutsunderlag 
1 Komplettering av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019     
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§ 162 Dnr GVUN 2017-00197 009 

Anmälningsärenden Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2017-10-16—2017-11-23 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2017-10-16—2017-11-23.  
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§ 163 Dnr GVUN 2017-00199 009 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse 2017-10-26 till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för avgiven skrivelse 2017-10-26.  
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§ 164 Dnr GVUN 2017-00198 002 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 5 december 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 39-57.  

Beslutsunderlag 
  1 Anmälningslista nr 39-57.    
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§ 165   

Övriga frågor 

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 
Informeras från kontaktpolitikerbesök vid Almås- och Björkängsgymnasiet. 

Redovisas för följande programråd och ledningsgrupper vid Yrkeshögskola inom 
vuxenutbildningen: 
Handels- och administrationsprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri 
Hantverksprogrammet, Stylist 
Garment technical designer, YH 
Digital business developer, YH 

 

Besök vid fristående gymnasieskolor 
Besök vid fristående gymnasieskolor planeras in den 30 januari 2018. 
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Inledning 
Allianspartiernas fasta övertygelse är att alla elever vill och kan lära med rätt förutsättningar. Vi 
vill genom detta tilläggsförslag fokusera på att stärka och öka läraryrkets attraktivitet, värna 
valfriheten och öka elevernas måluppfyllelse. Vår utgångspunkt är att vi har 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. På allianspartiernas initiativ har det tagits fram en 
kompetensförsörjningsplan. Detta är dock inte tillräckligt. 
 
Därför föreslår vi att 1,5 mnkr, utöver skollyftet på 5 mnkr, avsätts från nämndens ackumulerade 
resultat till kompetenshöjande insatser under 2018. Bedömningen är att en satsning på lärarkåren 
inte bara ger direkt avkastning i form av inspiration, utan även långsiktigt är till gagn för våra 
elever och deras resultat. 
 
Under sin tid vid makten sjösatte Alliansregeringen en mängd olika skolpolitiska reformer. Till en 
utav de mest omfattade hör satsningen på karriärtjänster. I dagsläget finns 61 förstelärare 
fördelade på nämndens gymnasieskolor, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen. Ur 
nämndens årsredovisning 2016 framgår att huvuddelen av arbetsuppgifterna för förstelärarna, 
utöver undervisning, fördelas kring utveckling av undervisning, kollegialt lärande, arbete 
tillsammans med skolledning kring det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsinsatser enligt 
skolornas utvecklingsplaner. Vidare framgår det av årsredovisningen att förvaltningen bedömer 
att syftet med karriärtjänsterna har uppnåtts och att ett välfungerande grundsystem är utarbetat 
på våra skolor. Med anledning av detta vill vi allianspartier att förvaltningen utreder behovet av 
fler karriärtjänster. 
 
Från allianspartiernas sida anser vi att det är olyckligt och anmärkningsvärt att lärare inom 
vuxenutbildningen inte omfattas av det så kallade lärarlönelyftet. 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 yrkesutbildning, SFI, särvux och 
Yrkeshögskola. 
 
Vi allianspartier föreslog i december 2016 utbildningsnämnden besluta att för egen del, inom 
ram, omprioritera 1 mnkr till att påbörja ett lönepåslag för lärare verksamma inom 
Vuxenutbildningen i likhet med den kravspecifikation som ställs inom ramen för lärarlönelyftet. 
Inför 2018 ges Vuxenutbildningen ingen kompensation för lärarlönelyftet och den ökning av 
lönerna som organisationsförändring/semestertjänst har inneburit. Det finns därför anledning att 
på nytt omprioritera 1 mnkr, inom ram, för ett lönepåslag för lärare verksamma inom 
Vuxenutbildningen.   
 
Valfrihet 
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.  
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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 
Mottagandet av de ensamkommande barnen och de äldre nyanlända har varit en prövning såväl 
för Sverige som för Borås. Stor kraft har lagts ned från gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens sida att utifrån de resurser som givits anpassa en organisation där 
lärande och kunskap står i fokus. 
 
Det har bildats en arbetsgrupp med representanter från arbetslivsförvaltningen, 
arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen vars uppdrag är att arbeta fram förslag till nya 
metoder för vägledning inom ramen för kommunens uppsökande arbete, bl.a. ute i stadsdelarna. 
Nu ligger många förslag, dock utan finansiering. Bland förslagen kan nämnas studie- och 
yrkesvägledningens roll där de nya tänkta arbetssätten syftar till att nå ut till nya målgrupper som 
annars varit svåra att nå. Vidare föreslår arbetsgruppen att man ska titta närmare på en vägledning 
större delen av dygnet genom sociala medier. Att få alla boråsare i arbete och se till att de hittar 
rätt till utbildning för att kunna få ett arbete känns för oss allianspartier viktigt och prioriterat. 
Därför föreslår vi att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan 
med arbetslivsförvaltningen återkomma med ett förslag kring hur arbetsgruppens förslag 
lämpligen kan finansieras. 
 
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.  
 
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. Det branschen efterfrågar är i stort att du fokuserar på att bli 
kompetent inom de yrke du avser att skaffa dig. Vi allianspartier ser dock att yrkesutbildningens 
status ytterligare kan behöva lyftas för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad 
arbetskraft. Därför föreslår vi att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att 
utreda yrkesprogrammens framtid i Borås och på vilket sätt dessa kan utvecklas. Utredningens 
fokus ska ligga på undervisningens kvalitet och faktorer som leder till skolframgång. I första hand 
ska utredningen beröra gymnasieskolans verksamhet och även innefatta lärlingsutbildningarna. 
 
På allianspartiernas initiativ uppdrogs gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda 
hur fler branschnära samarbeten liknande det som sker mellan vård- och omsorgsprogrammet 
och vård- och omsorgsboendet Österlånggatan 4 kan etableras. I redovisningen av ovanstående 
uppdrag i april 2017 bedömer förvaltningen att det både är önskvärt och möjligt att succesivt 
genomföra fler branschnära samarbeten. Därför vill vi att förvaltningen undersöker möjligheterna 
att under 2018 skapa förutsättningar för att ytterligare ett branschnära samarbete etableras. 
Avstämning bör ske vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden i maj 2018 
och oktober 2018. 
 
Borås Yrkeshögskola är en skolform i tiden. Efter arbetsmarknadens behov skräddarsyr 
yrkeshögskolan utbildningar för att man som elev efter avslutad utbildning ska bli anställningsbar. 
En stor andel av eleverna kommer direkt i jobb. För att göra Borås Yrkeshögskola starkare över 
tid och mer konkurrenskraftig föreslår vi allianspartier att en målbild med verksamheten tas fram. 
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Tilläggsyrkanden 
 
Allt börjar med en bra lärare 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ur sitt ackumulerade resultat avsätta 1,5 mnkr 
till kompetenshöjande insatser för lärarkåren under 2018. Denna satsning ska leda till pedagogisk 
utveckling och förbättrad undervisning för eleverna. Satsningen görs i syfte att stärka positionen som en 
attraktiv arbetsgivare och för att behålla, utveckla och rekrytera personal. 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att utreda behovet av fler karriärtjänster och 
återkomma till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i augusti 2018 med en 
redogörelse.  

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för egen del, inom budgetramen för förvaltningens 
centrala administration, omprioritera 1 mnkr till att fortsätta arbetet med ett lönepåslag för lärare 
verksamma inom Vuxenutbildningen i likhet med den kravspecifikation som ställs inom ramen för 
lärarlönelyftet. 

 
Bildningsstaden Borås i en global kontext 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att i samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
återkomma med förslag på hur de idéer som lyfts av den arbetsgrupp, som är tillsatt för att Borås Stad 
ska utveckla en ny typ av vägledning för sitt uppsökande uppdrag för personer som står långt ifrån både 
utbildning och arbetsmarknaden, bäst omhändertas och finansieras. Uppdraget ska redovisas på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i maj 2018. 

 
Ökad måluppfyllelse 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde i oktober 
2018 återkomma med en utredning kring yrkesprogrammens framtid i Borås och på vilket sätt dessa 
kan utvecklas. Utredningens fokus ska ligga på undervisningens kvalitet och på faktorer som leder till 
skolframgång. Utredningen ska i första hand berörda gymnasieskolans verksamhet och 
lärlingsutbildningarna. 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att under 2018 
skapa förutsättningar för att ytterligare ett branschnära samarbete etableras. Avstämning av uppdraget 
ska ske vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden i maj och oktober 2018. 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med lämpliga aktörer arbeta 
fram en målbild/viljeinriktning med verksamheten Borås Yrkeshögskola. Uppdraget ska redovisas vid 
nämndens sammanträde i oktober 2018. 

 
Ändringsyrkanden 

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att följande skrivning ska läggas till 
under rubriken 3.2.1 Kommunfullmäktige – så genomförs uppdraget beträffande 
utbildning i körkortsteori: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ta fram en plan, 
innehållande konsekvens- och kostnadsbeskrivning, för hur utbildningen ska kunna erbjudas från och 
med läsåret 2018/2019. Planen ska redovisas på nämndens sammanträde i april 2018. 
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Liberalerna                                                 Moderata samlingspartiet 
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