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§ 99   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Anita Spjuth (V) tillsammans med Sofia Bohlin (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 30 augusti 2018.  
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§ 100   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ett initiativärende, "Borås 
Stad ska gå i bräschen för våra bönder", § 118. Upprättad föredragningslista med 
ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 101   

Allmänhetens frågestund 
 Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.     
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§ 102 Dnr GVUN 2018-00004 1.2.4.1 

Budgetuppföljning juli 2018, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för perioden 
januari till juli 2018        

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för 2018 visar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer 
sluta på ett underskott om 2,3 mnkr.I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 
som är 4,0 mnkr då Vuxenutbildningen och den del som beräknats tillhöra friskolor i 
Borås Stad är fördelad.  

Hänsyn är tagen till den utbetalning som kommer göras till Drottning Blankas 
Gymnasieskola och Ljud & Bildskolan LBS, vilket påverkar årets resultat med 4,3 
mnkr. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet och asylsökande för höstterminen vilket 
påverkar interkommunala ersättningar och statsbidrag från Migrationsverket för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.             

Beslutsunderlag 
1. Prognos per juli 2018 

2. Prognos månadsjämförelse 2018                  
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§ 103 Dnr GVUN 2018-00111 1.2.4.1 

Budget 2019:1, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till budget 
2019:1.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Lisa Berglund (KD), Anna-Lena Svensson 
Forsberg (C) och Niklas Hallberg (SD) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
De ekonomiska förutsättningarna för Budget 2019:1 är: 

•  Den ingående budgetramen från 2018 är 504,4 mnkr 

•  Lön- och kostnadskompensationen på 2,6 % respektive 1,7 % höjer ramen med 
11,8 mnkr 

•  Volymjustering för gruppen 16-18-åringar höjer ramen 7,8 mnkr 

•  KAL-medel för att höja kvalité och behålla anställda samt rekrytera behörig 
personal 5,0 mnkr 

•  Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande 
och särskild behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan är inräknad i 
grundram 

•  Skollyftet avslutades 2018, minskar ramen med 5,0 mnkr 

• Skolbusskort för alla Borås elever höjer ramen med 2,5 mnkr (i ram 2018, 2,5 
mnkr) totalt 2019, 5,0 mnkr avsatt för skolbusskort 

• Detta ger en ram i Budget 2019:1 på 526,4 mnkr   

 

Enligt upprättat förslag till Budget 2019:1 är Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i behov av ytterligare 32,3 mnkr för ökade kostnader som 
inte täcks inom tilldelad ram. Utöver detta har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden investeringsbehov, 6,5 mnkr för färdigställande av lokaler 
och elevskåp till Sven Eriksons-, Viskastrands- och Kyllaredsgymnasiet. 2,0 mnkr för 
att genomföra Björkängsgymnasiets flytt till Kyllared samt via 
Lokalförsörjningsnämnden 4,0 mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads 
gymnasieskolor. Via Servicekontoret äskas om 3,0 mnkr för investeringar i tunga 
fordon i budget 2019.             
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Beslutsunderlag 
1. Budget 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Bilaga 1 Planerat utbildningsutbud gymnasieskolan 2019-2020 

3. Bilaga 2 Planerat utbildningsutbud gymnasiesärskolan 2019-2020                  
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§ 104 Dnr GVUN 2018-00124 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och plan 
för intern kontroll 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2019 inom 
områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, 
Ekonomi samt Egen verksamhet. I arbetet med riskanalysen har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden deltagit. Utifrån riskanalysen görs en riskbedömning där 
riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med 
riskpoäng åtta eller högre, förs in i intern kontrollplan för 2019.               

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2019 

2. Intern kontrollplan 2019                  
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§ 105 Dnr GVUN 2018-00112 3.5.0.3 

Läsårstider för läsåret 2019/2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 
2019/2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till läsårstider för läsåret 2019/2020 har upprättats. Läsårstiderna omfattar 
totalt 178 dagar, varav 82 dagar på höstterminen 2019 och 96 dagar på vårterminen 
2020. Antal lovdagar under läsåret är totalt 12. 

HT 2019 torsdag 22 augusti – fredag 20 december 

VT 2020 torsdag 9 januari – fredag 12 juni   
                        

Lovdagar 

HT 2019 torsdag 31 oktober – fredag 1 november (v 44) 

VT 2020 måndag 10 februari – fredag 14 februari (v 7)               

måndag 6 april – torsdag 9 april (v 15)                    

fredag 22 maj                                                                  

Beslutsunderlag 
1. Läsårstider 2019/2020.  
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§ 106 Dnr GVUN 2018-00106 1.1.3.1 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid 
Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordnar Asal Josefsson som 
gymnasiechef/rektor vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås med 
placering för närvarande vid Björkängsgymnasiet.        

Sammanfattning av ärendet 
Rekryteringsprocess har genomförts gällande tjänst som gymnasiechef/rektor vid 
Björkängsgymnasiet. Fyra kandidater har kallats till intervju.              
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§ 107 Dnr GVUN 2018-00113 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Almåsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förlänga förordnandet 
av Enikö Mihai som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Almåsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.               
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§ 108 Dnr GVUN 2018-00147 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förlänga förordnandet 
av Elisabeth Jövinger som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Bergslenagymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                 
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§ 109 Dnr GVUN 2018-00148 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förordna Mia 
Sundström som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Björkängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                  
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§ 110 Dnr GVUN 2018-00149 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Bäckängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förlänga förordnandet 
av Martin Eklöf som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Bäckängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                
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§ 111 Dnr GVUN 2018-00150 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Sven Eriksonsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förlänga förordnandet 
av Catrine Berglund som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven 
Eriksonsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                
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§ 112 Dnr GVUN 2018-00151 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats, Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare 
att jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förlänga förordnandet 
av Kaj Sandgren som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2019-08-31.         

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.                
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§ 113 Dnr GVUN 2018-00123 1.1.3.1 

Initiativärende Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde 180515 - Extratjänster 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
Extratjänster inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick vid nämndsammanträde 
2018-05-15 uppdraget att redogöra för följande frågeställningar gällande Extratjänster: 
Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 
Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 
Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 
Vilka är kostnaderna för förvaltningen? 
Vilka konsekvenser blir det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 
försvinner? 

En redovisning har upprättats. Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst regleras i 
förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd. I Borås Stad samordnas tjänsterna 
av Arbetslivsförvaltningen och villkor för tjänster regleras i förhandlingsprotokoll 
§17/17 lokal överenskommelse om extratjänster i Borås Stad.           

Beslutsunderlag 
1. Förhandlingsprotokoll § 17/17 lokal överenskommelse om extratjänster i Borås 
Stad. 
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§ 114 Dnr GVUN 2018-00101 1.1.3.1 

Remiss - Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande.        

Beslutsunderlag 
Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur 
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§ 115 Dnr GVUN 2018-00105 1.1.3.1 

Remiss - Motion: #respektmetoo 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen #respektmetoo.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning i 
ärendet (bilaga 1 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
I motionen #respekt metoo föreslås att Borås Stad utarbetar ett kampanjmaterial för 
att förebygga utsatthet, förtryck och våld som riktas i första hand mot kvinnor. Vidare 
anges att materialet ska användas i grund- och gymnasieskolor samt inom 
vuxenutbildningen i förebyggande och åldersanpassade insatser i form av 
föreläsningar, workshops samt utbildning där den röda tråden ska vara respekt. Syftet 
är att utveckla synsätt och öka respekten för varandra.  

Nämnden anser att värdegrundsarbetet ska ständigt vara pågående och hållas levande, 
vilket är fallet på skolorna och bekräftas av resultaten. Metoo-rörelsen har ytterligare 
ökat uppmärksamheten hos alla aktörer och värdegrundsarbetet  kommer fortsatt att 
genomföras med stor kraft och intensitet inom gymnasie- och vuxenutbildningen. 

 

Beslutsunderlag 
 Motion: #respektmetoo   
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§ 116 Dnr GVUN 2017-00010 612 

Val av kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Johan Hallin (S) att vara nämndens 
särskilda kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet tillsammans med Anna-Lena 
Svensson Forsberg (C).        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 
kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Sead 
Omerovic (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny kontaktpolitiker vid 
Björkängsgymnasiet.               
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§ 117 Dnr GVUN 2017-00011 612 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Johan Hallin (S) att vara nämndens 
representant (ersättare) i programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet.        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 
representanter till programråd. Då Sead Omerovic (S) begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver 
nämnden utse en ny representant (ersättare) i programrådet för Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet.               
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§ 118 Dnr GVUN 2018-00186 1.1.3.1 

Initiativärende - Borås Stad ska gå i bräschen för våra 
bönder 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet 
välja att servera svenskt nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av 
rådande situation.      

Sammanfattning av ärendet 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) 
lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Borås Stad ska gå i bräschen 
för våra bönder” (bilaga 2 till protokollet), där man föreslår nämnden besluta att i sin 
egen operativa verksamhet servera svenskt nötkött några extra gånger i månaden med 
anledning av den situation som uppkommit efter sommarens torka.        
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§ 119 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-06-01—2018-08-08 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-06-01—2018-08-08.               

Beslutsunderlag 
 Lista över inkomna anmälningsärenden, perioden 2018-06-01—2018-08-08.      
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§ 120 Dnr GVUN 2018-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser från 2018-06-08 
till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för avgivna skrivelser från 2018-06-08.               

Beslutsunderlag 
Lista över avgivna skrivelser, perioden 2018-06-08.      
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§ 121 Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 28 augusti 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 41-47.               

Beslutsunderlag 
Redovisade delegationsbeslut lista nr 41-47.      
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§ 122   

Övriga frågor 

Rapport från YH ledningsgrupp 
Redovisas från följande YH (Borås Yrkeshögskola) ledningsgrupp: 

Medicinsk sekreterare    

 

 

 





GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2018-08-28 
INITIATIVÄRENDE 

 

 
Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder 

 
Ingen har nog missat årets oerhört varma sommar i Sverige. Det i sin tur har fört med sig ett 
flertal problem, bland annat har det varit förödande för Sveriges bönder.  
 
På grund av torkan och avsaknad på foder kommer många lantbrukare att behöva slakta sina djur 
i förtid. Slakterierna kan däremot inte ta emot alla djur. Bönderna blir därför inte av med sina djur 
då slakterierna inte haft avsättning för allt kött i sommar. Bland annat på grund av det grillförbud 
som infördes i somras. 
 
Allianspartierna vill att Borås Stad genom de offentliga köken väljer att servera nötkött några 
extra gånger i månaden, för att stötta bönderna, den gröna näringen och för att den biologiska 
mångfalden ska få finnas kvar även framöver. Vi vill även fortsättningsvis ha tillgång till svenskt, 
gärna närproducerat nötkött.  
 
En del kommuner och landsting har redan hörsammat problematiken, och planerar fler måltider 
med nötkött i den offentliga verksamheten. Något som Borås Stad också borde ta efter. 
  
Förslag till beslut: 
  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera svenskt 
nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av rådande situation. 
 
 
 
För allianspartierna  
 
Andreas Cerny (L) 
1:e vice ordförande 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Lisa Berglund (KD)     
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