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1 Inledning
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett minus på 2,1 mnkr.
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 mnkr för
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen.
I resultatet ingår:
•

•
•
•

KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.
o 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.
o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad av de
nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen.
KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017
med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad.
KS beslutade den 19 juni tilldela LFN 4,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- och
tillbyggnadsprojekt. (KS beslut 20170619 § 359)
KS beslutade den 19 juni tilldela GVUN 3,0 mnkr för investeringar av inredning och inventarier
för Bäckängsgymnasiet.(KS beslut 20170619 § 359)

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

0

0

0

0

Antal genomförda medborgardialoger.
Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen
gäller, dels ska de förtroendevalda få underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov av
medborgardialog inom den egna verksamheten under 2017. Medborgardialog som rör flera nämnder
har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan.
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel elever som känner sig trygga i
gymnasieskolan, %.

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

94,8

97

96,3

96,3

Andel elever med högskoleförberedande
respektive yrkesexamen.

92

89,2

Indikator Högskoleförberedande respektive yrkesexamen: Utfall 2016: 91,7 %.
Utfall T2 är lokal statistik per juni 2017. Riksstatistik från Skolverket/SIRIS kommer i december. Inget
utfall vid T1.

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
Indikator Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan:
Utfallet är strax under satta målvärdet, men högre än året före. Det är i den årligen genomförda
skolklimatundersökningen som elever värderar skolans pedagogiska och sociala klimat.
Undersökningen har fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och
delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg". Arbetet för att
fortsatt nå ett högt värderat pedagogiskt och socialt klimat med en god och trygg lärandemiljö kommer
att bedrivas i enlighet med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utgångspunkten är
analys av klimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild uppmärksamhet
kommer att riktas mot förebyggande åtgärder med hög delaktighet av eleverna i olika elevforum
exempelvis elev- och klassråd.

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen.
Indikator Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen:
Utfallet baseras på lokal statistik och är lägre än satta målvärdet. När riksstatistiken publiceras i
december kan utfallet bli högre, då ytterligare elever som uppnått examen senare än juni kan ingå i
rikets siffror. Läsåret 2015/16 nådde 91,7 % av eleverna gymnasieexamen och målsättningen för 2017
är satt med utgångspunkt i detta resultat.
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplan
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utvecklingsområden i den nya planen är det goda lärandet,
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera,
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma
tidsperiod som förvaltningens plan och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och
skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna
sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och
förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och
lärling. På övergripande nivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning samt att arbetet
även koncentreras till att öka elevernas närvaro och att utveckla den digitala kompetensen.
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2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Lärare ska inom ramen för det skollyft
som beslutades i budget 2015 även
kunna ges möjlighet till
kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.

Genomfört

Förvaltningen har i anvisningarna för
användande av Skollyftspengar
kompletterat med information om att
medel kan användas till
kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska2.

Under 2017 ska Grundskolenämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
införa digital elevakt.

Genomfört

Samtliga gymnasieskolor använder Pro
Renata. Grundutbildning för användare
dvs elevhälsans personal och rektorer
genomförd under 2016 och
påbyggnadsutbildning i mars 2017 samt
en kompletterande utbildning i offentlighet
och sekretess i maj 2017.

Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden uppdras
utreda formerna för och därefter erbjuda
en kurs i hur man startar eget företag i
Sverige för de elever som studerar på Sfi.

Delvis
genomfört

Utredning genomförd. Under hösten
förelås att parterna Vuxenutbildningen,
Arbetslivsförvaltningen och Almi (samt ev
även andra intressenter) möts för att
planera informationsträffar, individuella
konsultinsatser och kortare kurser inom
starta eget för målgruppen.

De nämnder som berörs av barns och
ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning samverka
för att erbjuda elever med AST
sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd – genom hela
skolsystemet.

Delvis
genomfört

Utredning genomförd under
grundskolenämndens ledning i samverkan
mellan grundskoleförvaltningen och
gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen. Efter att
utredningen är framlagd i
Grundskolenämnden kommer den att
presentaras för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

2.3 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
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2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att tillsammans med
Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att
kombinera SFI med praktik för att kunna
lära svenska på jobbet.

Delvis
genomfört

De flesta som studerar på Sfi ingår
antingen i s k etablering (2 år) eller har
någon form av försörjningsstöd från Borås
Stad. Det innebär att de erbjuds lämplig
heltidssysselsättning, t.ex. praktik.
Målgruppen där övriga ingår, dvs de som
inte ingår i ovanstående måste själva
vända sig till Arbetslivsförvaltningen om
man önskar t.ex. praktik. Denna rutin
behöver förtydligas och stärkas för att öka
kännedomen hos Sfi-eleverna.

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska och/eller närproducerade
livsmedel, %.

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

27,9

45

34,8

33,6

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Utfallet t o m augusti är en liten sänkning från föregående mätning per sista mars. Det är av största vikt
att vid alla inköp under hela året ha ett miljöperspektiv. Arbete behöver fortsatt pågå kontinuerligt och
genom större utbud av ekologiska livsmedel, kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och
medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar
tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden för att nå målet.

2.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Status T2 2017
Genomfört
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3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial
eller varje halvår
Kontrollmoment med analys och
åtgärder

Verksamhet / Process

Riskbild

Kompetensförsörjning

Risk att inte kunna rekrytera
rätt kompetens i rätt
omfattning

Statistikuppföljning centralt av tillsättning
av tjänster

Krishantering

Risk för allvarlig händelse i
skolan/verksamheten

Uppföljning för att förebygga allvarliga
händelser
Analys
Kontinuerlig lägesuppföljning i
förvaltningens ledningsgrupp då
säkerhetsläget avrapporteras och
vidtagna åtgärder presenteras.
Arbetet har inletts att ta fram en
säkerhetsplan för förvaltningen. Under
arbetets gång har förvaltningen kontakt
med enhetschefen för CKS.

Kompetensförsörjning
Uppföljning har genomförts och tillsvidaretjänster för lärare är tillsatta med behörig personal.
Krishantering
Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens ledningsgrupp: Avrapportering av säkerhetsläget och
vidtagna åtgärder.

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16,
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga risker med riskbedömning 16.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tertial 2 2017

7(14)

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

52 357

59 502

42 308

44 650

2 342

Avgifter och övriga intäkter

96 371

118 226

196 206

193 013

-3 193

148 728

177 728

238 514

237 663

-851

-265 292

-311 687

-467 386

-466 852

534

-58 644

-43 289

-66 848

-71 624

-4 776

-125 562

-139 436

-195 934

-196 636

-702

-600

-199

-559

-559

0

-450 098

-494 611

-730 727

-735 671

-4 944

Tkr

Summa intäkter
Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel

-3 667

3 667

-301 370

-316 883

-495 880

-498 008

-2 128

336 333

329 924

495 880

495 880

0

34 963

13 041

0

-2 128

-2 128

7 100

7 100

0

7 100

4 972

-2 128

9 928

14 900

4 972

4 500
39 463

13 041

Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett minus på 2,1 mnkr.
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr då den del som beräknats tillhöra
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har GVUN tillåtelse att använda 7,1 mnkr för
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen.
I resultatet ingår:
•

•
•
•

KS beslutade den 20 mars att tilldela ytterligare 12,1 mnkr.
o 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.
o 7,1 mnkr av GVUNs ackumulerade resultat får användas för fortsatt uppbyggnad av de
nationella programmen. Redovisas som underskott i resultaträkningen.
KS beslutade den 3 april att tilldela 9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017
med anledning av flyktingsituationen. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad.
KS beslutade den 19 juni tilldela LFN 4,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- och
tillbyggnadsprojekt. (KS beslut 20170619 § 359)
KS beslutade den 19 juni tilldela GVUN 3,0 mnkr för investeringar av inredning och inventarier
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för Bäckängsgymnasiet.(KS beslut 20170619 § 359)
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

17,6

38,4

20,0

45,4

25,4

Kostnad

-6 676,7

-7 982,6

-17 240,6

-17 191,2

49,4

Nettokostnad

-6 659,1

-7 944,2

-17 220,6

-17 145,8

74,8

0,0

0,8

0,0

0,5

0,5

Kostnad

-591,8

-602,9

-1 221,6

-1 075,4

146,2

Nettokostnad

-591,8

-602,1

-1 221,6

-1 074,9

146,7

83 008,2

121 816,5

159 377,0

158 282,0

-1 095,0

Kostnad

-336 021,7

-353 864,4

-516 395,3

-518 787,0

-2 391,7

Nettokostnad

-253 013,5

-232 047,9

-357 018,3

-360 505,0

-3 486,7

58 346,5

47 857,8

77 557,7

77 557,7

0,0

Kostnad

-75 990,1

-98 506,6

-153 746,2

-153 746,2

0,0

Nettokostnad

-17 643,6

-50 648,8

-76 188,5

-76 188,5

0,0

4 798,8

5 729,4

7 106,2

8 672,2

1 566,0

Kostnad

-24 647,4

-27 345,9

-40 488,5

-39 988,5

500,0

Nettokostnad

-19 848,6

-21 616,5

-33 382,3

-31 316,3

2 066,0

506,6

557,0

1 193,2

1 193,2

0,0

Kostnad

-2 700,9

-3 737,3

-5 386,8

-5 516,2

-129,4

Nettokostnad

-2 194,3

-3 180,3

-4 193,6

-4 323,0

-129,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-34,4

-34,4

-456,0

-456,0

0,0

Nettokostnad

-34,4

-34,4

-456,0

-456,0

0,0

1 873,7

1 728,6

2 400,3

1 600,3

-800,0

Kostnad

-3 258,6

-2 536,9

-4 932,0

-4 932,0

0,0

Nettokostnad

-1 384,9

-808,3

-2 531,7

-3 331,7

-800,0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Gymnasieskola
Intäkt

Vuxenutbildning
Intäkt

Gymnasiesärskola
Intäkt

Kvalitet och utveckling
Intäkt

Naturskola
Intäkt

Insatser enligt LSS
Intäkt
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Intäkt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

0,0

0,0

-3 667,4

-3 667,4

0,0

Nettokostnad

0,0

0,0

-3 667,4

-3 667,4

0,0

176,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-176,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148 727,9

177 728,5

247 654,4

247 351,3

-303,1

Kostnad

-450 098,1

-494 611,0

-743 534,4

-745 359,9

-1 825,5

Nettokostnad

-301 370,2

-316 882,5

-495 880,0

-498 008,6

-2 128,6

Tkr
Buffert

Asylsökande,
evakueringsboende
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Central administration
Gemensam utbildningsadministration beräknas klara sin budget och visar ett underskott på 0,1 mnkr.
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet beräknas klara sin budget för året och visar ett överskott på 0,1 mnkr.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 3,5 mnkr.
Prognosen för gymnasieskolan är osäker när det gäller skolersättningar till externa
utbildningsanordnare. Intäkterna för de elever som kommer från andra kommuner är osäkra fram till
skolstart då många elever ångrar sitt skolval och vill läsa i hemkommunen istället. Detta påverkar
prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även
kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer.
I prognosen redovisas ett underskott för verksamheten undervisning 3,9 mnkr, underskottet på
gymnasieskolan är hänförligt till de ersättningar som erhålls från statsbidrag samt migrationsverket för
flyktingar, erhålls ersättningen beräknas ramen hållas.
Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar en minskning, och beräknas hamna på ca 6,5
mnkr under antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av
osäkerheten kring elevernas val inför höstterminen. Kostnaden för Boråselever som valt att studera hos
andra skolor visar en minskning på 4,4 mnkr jämfört med budget.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolans prognos visar ett överskott på 1,3 mnkr. Detta beror på fler elever från andra
kommuner vilket ger högre intäkter än vad som beräknats, samt något lägre kostnader för boråsare som
går på skolor utanför Borås Stad.
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen.
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Kvalitet och utveckling
Redovisningen av Kvalitet och utveckling ingår i Central administration.
Naturskolan
Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden.
Insatser enligt LSS
Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan.
Buffert
Delar av bufferten är fördelad, enligt beslut i GVUN den 26 april. Den del som beräknats för de
fristående gymnasieskolorna i Borås är fördelad. När fördelningen gjordes behölls 3,7 mnkr i bufferten,
detta för att säkerställa finansiering av nyanlända inom GVUNs verksamheter. 1,0 mnkr är sedan
tidigare fördelat till Vuxenutbildning efter beslut i GVUN.

5 Skollyft
I budget finns det avsatta medel för ett Skollyft inom förvaltningen. Skollyftet är kompetenshöjande
insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för förvaltningens lärare. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen fördelar ca 4,6 miljoner kronor till verksamheten, medel fördelas efter
antal lärare per mars 2017.
Respektive verksamhet har fått i uppdrag att planera och genomföra insatser som kan komma att bli
aktuella genom Skollyftet 2017. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna skall något eller några av
följande perspektiv beaktas: IKT, Inkludering, Lärarledarskap. Skollyftet skall beröra alla lärare och vid
behov kan även andra personalkategorier delta. Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk
och specialpedagogik kan ingå i insatserna.
Verksamheten bedömer att medlen möjliggör kompetensutveckling utöver normal planering vilken på
sikt kommer att avspegla sig på kvaliteten i verksamheten, det kompletterar väl den befintliga
planeringen för kompetensutveckling.
Under perioden januari till augusti har skolorna genomfört många kompetensutvecklande insatser.
Exempel på det är fortbildningar inom geografi, psykologi, engelska, fysik, estetiska ämnen, ämnena
inom samhällskunskap, moderna språk och svenska som andraspråk. Kompetensutvecklande insatser
har även genomförts utifrån perspektiven IKT, lärarledarskap och språkutvecklande arbetssätt.
De fristående skolorna redovisar vid det årliga kvalitetssamtalet, som hålls i början av året, hur de
använder skollyftsmedlen. Vid senaste samtalet redovisade skolorna att de har genomfört flera
kompetensutvecklande insatser t ex fortbildningar inom yrkesämnen, matematik, digital kompetens och
specialpedagogik samt kompetenshöjande insatser kring särskilt stöd.

6 Verksamhetsmått
6.1 Gymnasieskola
Verksamhetsmått

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

4 544

4 406

4 527

Totalt antal elever i Borås skolor.
- Varav Antal Asylsökande
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Verksamhetsmått

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

434

500

501

1 269

1 071

1 133

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Totalt antal elever i Borås skolor

90

95

87

Antal elever från andra kommuner

34

33,5

27

6

7,5

5

Antal elever hos extern utbildningsanordnare.
Antal elever från andra kommuner.

6.2 Gymnasiesärskola
Verksamhetsmått

Antal elever hos extern utbildningsanordnare

7 Investeringar
Investeringsprojekt
Utfall
Jan-Aug
2017

Prognos
2017

Återstår

Inventarier Bäckängsgymnasiet

2 825

3 000

175

Summa

2 825

3 000

175

Tkr

Godkänd
utgift

Utgift
tom 2016

Analys
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Bilaga 1

Rapport kränkande behandling
vårterminen 2017
Inom GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS
verksamheter

Kränkande behandling
•

Fungerande likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Samtliga skolor uppger att plan finns.

•

Antal anmälningar gällande kränkande behandling under vårterminen 2017:

Skola

Antal vt 2017 (vt 2016)

Almås

7 (2)

Bäckäng

3 (1)

Sven Erikson

1 (0)

Viskastrand

2 (4)

Tullen

3 (0)

Bergslena

0 (3)

Vux

1 (6)

Totalt

17 (16)
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Prognos 2017, Tkr
Enhet

Tkr

Avv.mot Bu
Pr. Aug 17

Avv.mot Bu
Pr. Jul 17

Avv.mot Bu
Pr. Apr 17

Avv.mot Bu
Pr. Mar 17

Avv.mot Bu
Pr. Feb 17

Avv.mot Bu
Pr. Aug 16

Skillnad
mot Aug 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------250 Gem adm
-54,6
-498,2
-232,0
0,0
-7 100,0
891,2
-945,8
250 Politiskverksamhet

Jämförelse
Redov 16
----------------------1 823,5

146,8

177,3

0,0

0,0

0,0

0,0

146,8

74,8

2522 Almås
2523 Bäckäng
2524 Sven Erikson
2526 Björkäng(Tullen)
2527 Viskastrand

0,0
0,0
0,0
-2 074,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-410,0
0,0
4,5
5 779,4
-0,3

410,0
0,0
-4,5
-7 854,3
0,3

1 163,6
-5,7
603,2
6 364,0
541,0

2529 Gy gem
SA GYMNASIET

-1 411,8
-3 486,7

-1 067,4
-1 067,4

-2 569,2
-2 569,2

-7 100,0
-7 100,0

0,0
0,0

-1 747,7
3 625,9

335,9
-7 112,6

-7 693,2
972,8

46,5

-46,5

1 318,3

25300 Vux centralt
25302 Grundvux totalt
25303 Yrkes
25304 SFI Teori
25307 SFI
25306 YH
25309 Särvux
25308 Gem

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
-527,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
527,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-658,8
0,0
0,0
0,0
-527,6
-2 933,2
319,6
-486,5
0,0
3 742,3
0,0
16,5

SA KOMVUX

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-527,5

527,5

-527,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 266,0
1 266,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-620,0
0,0
620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
9,4
8,9

620,0
0,0
-620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
1 256,6
1 257,1

-854,1
131,2
401,9
708,9
-115,6
293,8
973,5
321,6
-129,0
1 732,2

0,0
-2 128,5

0,0
-1 388,3

0,0
-2 801,2

0,0
-7 100,0

0,0
-7 100,0

0,0
4 045,1

0,0
-6 320,4

48,4
5 442,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 449,2

RESULTAT
varav buffert
Resultat exkl buffert

-2 128,5
0,0
-2 128,5

-1 388,3
0,0
-1 388,3

-2 801,2
0,0
-2 801,2

-7 100,0
0,0
-7 100,0

-7 100,0
0,0
-7 100,0

4 045,1
0,0
4 045,1

-6 320,4
0,0
-6 173,6

9 891,4
4 449,2
5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram
Ing. Ack. resultat

-2 128,5
17 027,7

-1 388,3

-2 801,2

-7 100,0

-7 100,0

4 045,1

-6 173,6

GY SÄR
255010 BE nat pr
255012 Verksamhetstr.
255040 BE Korttid
255080 adm
252592 AL nat pr
252290 AL Yrkestr.
252291 AL Korttid
252790 VS nat pr
255030 Elevboende
2559 Gy sär gem
SA GYMN.SÄR
Navet
256 Naturskolan
SUMMA
Central buffert

6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------Utg. Ack. Resultat
14 899,2
-7 100,0
Ersättning för Sociala investeringar
Eget Ack
14 899,2
0,0
0,0
0,0
-7 100,0

2017-09-19
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 17.xlsx

-----------------16 500,2
527,5
17 027,7
17 027,7

Ärende 5

BESLUTSFÖRSLAG

Miljörapport tertial 2, 2017
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad miljömålsuppföljning tertial 2 år 2017, och översänder
densamma till Miljö- och konsumentnämnden.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0170 400
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75
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Inledning
I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som
beslutades 2012 av Kommunfullmäktige.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden.
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och
konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och
etappmål.
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå
miljömålen för allmänheten.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
(1a)
Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

Ja

Ja

Ja

Certifierat miljöledningssystem, antal

Kommentar Samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Miljöledningssystem som inte är
certifierat, antal
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Sta
tus

Åtgärder
Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Status
Avslutad

Kommentar Samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.

Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

73%

100%

100%

Andel anställda som genomgått
miljöutbildning som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete

Kommentar Alla anställda har genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete. Nyanställda utbildas fortlöpande.

Sta
tus

Åtgärder
Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Status
Pågående

Kommentar Nyanställda utbildas fortlöpande.

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang
Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning (2a)
Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
(2b)
Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

57,1

100

100

Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har utmärkelsen
Grön Flagg eller annat certifierat
miljöledningssystem, %.

Kommentar Samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasier som har ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat
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Åtgärder

Sta
tus

Åtgärder etappmål 2b) Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett
miljöledningssystem

Status
Avslutad

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon (7a)
Åtgärder
Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Sta
tus

Status
Pågående

Kommentar Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförs tjänsteresor inom de olika
verksamheterna. Den största posten är flygresor. Det gäller i första hand gymnasieskolorna som sedan
flera år har, i enlighet med stadens internationella policy, ett omfattande internationellt utbildningsutbyte
både inom och utom Europa. Resorna görs främst med flyg av tids- och effektivitetsskäl. Vid planering och
genomförande av alla resor är utgångspunkten Borås Stads riktlinjer för resor.
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Ärende 6

BESLUTSFÖRSLAG

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2018/2019 enligt
upprättat förslag.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0163 612
Handläggare: Anna Berner, tel. 033-35 77 70

PM
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2017-09-26

2017/UN0163

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/19
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

BA
BAHUS0L
BAMAL0L

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Lärling
Måleri, Lärling

70
10
5

BF

Barn- och Fritidsprogrammet

86 + 6

BFPED0L
BFSOC0L
BFFRI0L

Pedagogiskt arbete, Lärling
Socialt arbete, Lärling
Fritid och hälsa, Lärling

SE 40 + 2
AL 36 + 4
AL 6
AL 2
AL 2

EE

El- och Energiprogrammet

62 + 2

EK

Ekonomiprogrammet

175

ES

Estetiska programmet
Bild och formgivning
Särskild variant, Design
Dans
Estetik och media
Musik
Teater

162
25
25
30
22
30
30

FT

Fordons- och transportprogrammet

70 + 5

HA
HAADM0L
HAHAN0L

Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service, Lärling
Handel och service, Lärling

40 + 4
4
6
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Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

HT
HTHOT0L

Hotell- och turismprogrammet
Hotell och konferens, Lärling

36 + 4
6

HU

Humanistiska programmet

60

HV

Hantverksprogrammet
Finsnickeri, lärling
Florist
Florist, Lärling
Frisör
Frisör, lärling
Stylist, Hår och makeup
Stylist, lärling
Textil design

97 + 10 = 107
2
24 + 2
2
30 + 4
2
16 + 2
1
20 + 2

IN

Industritekniska programmet

26 + 4 = 30

Produkt och maskinteknik
- Grafisk teknik och design
Processteknik, lärling

18 + 2
2

Svetsteknik

6+2

NA

Naturvetenskapsprogrammet

180

RL
RLKOK0L
RLBAG0L
RLFAR0L

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering, Lärling
Bageri och konditori, Lärling
Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling

42 + 6
5
2
5

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

180

TE

Teknikprogrammet

120

VF
VFFAS0L
VFVVS0L
VFVEN0L

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet, lärling
VVS, Lärling
Ventilation, lärling

22
1
2
1

PM

3 (3)

2017-09-26

2017/UN0163

Studievägskod

Program/Inriktning

VO
VOVAR0L

Vård- och omsorgsprogrammet
Lärling

60 + 12
10

VISAM
VIPRO

Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande
Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik

12
12

EKENTVS

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet

24

IB

Internationell Baccalaureate

28

IM

Introduktionsprogrammen anordnas efter behov.
De som avses är Preparandutbildning,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion. Programinriktat individuellt val
redovisas under respektive program och är sökbart.

Totalt antal platser

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

1674

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2018-2019.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

Ärende 7

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2017
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för perioden
januari – juni 2017.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0171 109
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-juni 2017
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning
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2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 2017......................................3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................4
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 4

4 Ständiga förbättringar...............................................................................4
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6 Synpunktsrutinen......................................................................................4
7 Vidarebefordrade ärenden........................................................................5
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter,
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Syftet med synpunktshanteringen är att lättare kunna ta hand om synpunkter som inkommer från
medborgarna och att kunna utvärdera och förbättra hanteringen av synpunkter. Synpunkterna är ett
viktigt underlag för nämndens systematiska kvalitetsarbete.

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni
2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Gymnasieskola

3

Tre inkomna synpunkter inom tre olika områden:
organisation, värdegrund, övrigt.

Förvaltningsledning

1

En inkommen synpunkt inom området övrigt.

Övrig

1

Synpunkten var adresserad till Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen men saknade innehåll.

Totalt för förvaltningen

5

Förvaltningens områden är:
Administration
Antagning
Kost och lokaler
Organisation
Undervisning
Värdegrund
Övrigt
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Verksamhetsmått

Beröm H1
2017

Fråga H1
2017

Förslag H1
2017

Bemötande

Klagomål
H1 2017

Utfall H1
2017

2

2

1

1

Fysisk miljö
Information
Tjänster

1

Totalt

1

1
3

4

4 Ständiga förbättringar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt fem synpunkter under perioden januarijuni 2017. Av de framförda synpunkterna var ett förslag och tre klagomål. Den femte inkomna
synpunkten saknade innehåll.
Förslaget gällde nytt program i gymnasieskolan.
Två av klagomålen handlade om skrivningar på sociala medier och en om avvisande av otillbörlig
person från en gymnasieskola.
De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt synpunktsrutinen. Samtliga är
avslutade. Synpunkterna har också analyserats för att se över rutiner och eventuella förändrings- eller
förbättringsbehov.
Under perioden har inga synpunkter inkommit rörande fysisk miljö.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
juni 2017

5

0

5

6 Synpunktsrutinen
Status
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Kommentar

Fullt ut
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7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

0
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Ärende 8

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss – Motion; FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0153 109
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Sida
1(2)

REMISSVAR
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

2017-09-26

2017/UN0153

Kommunstyrelsen

Motion - FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216

Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att det för förtroendevalda och anställda i Borås Stad
tas fram en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter med personer med
funktionsnedsättning. Syftet är att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.
I Borås Stad har en rad olika styrdokument i form av program, planer, regler, policys,
riktlinjer, osv tagits fram i syfte att stödja stadens medarbetare i deras arbete. Flera
styrdokument reglerar stadens förhållningssätt och agerande i frågor som rör alla
medborgare. För att ge vägledning och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får likvärdiga rättigheter och möjligheter finns Program för tillgängligt samhälle.
Samtliga styrdokument finns tillgängliga även för politiker.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att även om Borås Stad i sina olika
styrdokument redan omhändertar frågorna i motionens anda kommer en handbok att
bli ett sammanhållet dokument som blir ett stöd för såväl tjänstemän som politiker i
deras uppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning tas fram för förtroendevalda och anställda i Borås
Stad. Motionären anser att en handbok behövs för att vidareutveckla stadens pågående arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättigheter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar.
Med hänvisning till Botkyrka kommun, som har utarbetat en handbok, föreslås en
liknande i Borås. Handboken i Botkyrka är ett verktyg de förtroendevalda och för
medarbetarna och syftar till att de ska ”få hjälp att förstå konventionen och på vilket
sätt den påverkar ditt arbetsområde – vare sig det handlar om att fatta ett beslut i din
nämnd, upprätta en plan i din förvaltning, eller möta anställda och medborgare i din
verksamhet.”

2

I Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle, som är ett av stadens styrdokument, anger hur arbetet med tillgänglighet ska bedrivas. I programmet visas kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv
i Borås. Ytterst handlar det om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge vägledning för att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska
rättigheter och skyldigheter. De i programmet prioriterade områdena är hämtade ur
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess 50
artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder i en handlingsplan.
Även andra av Borås Stads styrdokument såsom t ex Program för integrerat samhälle,
Program för jämställdhet och Program för hemlöshet reglerar stadens förhållningssätt
och agerande för alla medborgare enligt FN:konventionens intentioner. Samtliga styrdokument finns tillgängliga även för politiker.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att även om Borås Stad i sina olika
styrdokument redan omhändertar frågorna i motionens anda kommer en handbok att
bli ett sammanhållet dokument som blir ett stöd för såväl tjänstemän som politiker i
deras uppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Med ökad kunskap hos politiker och tjänstemän om vilket ansvar och vilka skyldigheter all offentlig verksamhet har att förverkliga konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bedöms ärendet innebära positiva sociala konsekvenser för personer som har en funktionsnedsättning.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller
särskilda yttranden.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Helene Sandberg
Ordförande
Anders Waldau
Utbildningschef

FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete.
Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns
alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja
jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.
Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, däribland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har
arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att personer med funktionsnedsättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre ekonomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktionsnedsättning.
I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att
vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättigheter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en liknande handbok tas fram i vår kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
•

Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram

Borås 2017-02-22
Ida Legnemark (V)

Ärende 9

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss – Motion; Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet –
gör Borås till en MR-stad
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0154 109
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

Sida
1(2)

REMISSVAR
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2017-09-26

2017/UN0154

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal
angelägenhet - gör Borås till MR-stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100

Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stad inleder ett arbete för att bli en MR-kommun
utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit. Syftet med plattformen är att stärka det lokala och regionala MR-arbetet.
För Borås Stad finns utöver nationell styrning egna styrdokument som anger hur
arbetet med mänskliga rättigheter i praktiken ska bedrivas. Nuvarande arbete verkar i
riktningen där de mänskliga rättigheterna är utgångspunkten för såväl politiken som
verksamheterna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att då Borås redan i många stycken
är en stad där mänskliga rättigheter har en framträdande roll kan staden inleda ett
arbete för att på sikt kunna utnämna sig till en MR-stad. I arbetet kan SKL:s plattform
användas. Nämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslås att Borås Stad inleder ett arbete för att bli en MR-kommun
utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting, SKL, antagit.
SKL:s plattform, för kommuners policy- och verksamhetsutveckling, är tänkt att vara
en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när politiker och tjänstemän vill stärka det
egna arbetet med mänskliga rättigheter på den lokala nivån. Plattformen kan användas
oavsett om kommuner gör ett åtagande att blir en MR-stad eller inte.
I de städer där den politiska ledningen har tagit åtagandet på allvar upplevs resultatet
från städernas sida ha blivit en ökad grad av attraktivitet som arbetsgivare, som plats
för företagsetableringar samt att man har sett en ökad tillit mellan medborgare och
mellan medborgare och myndigheter.
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MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utnämnt sig till MR-städer, till exempel Wien och Graz i Österrike, York i Storbritannien och Montreal i Kanada. Det finns ingen internationell standard för MRstäder men enligt SKL:s plattform är följande kännetecken för en MR-stad:
• Arbetar för att säkerställa att alla oavsett tid och plats har samma rättigheter.
• Arbetar utifrån att alla rättigheter är lika viktiga och en del av samma helhet.
• Tar hänsyn till kravet att respektera, skydda och främja alla rättigheter i sina
olika uppdrag och aktiviteter.
• Skyddar de mänskliga rättigheterna genom oberoende mekanismer och förfaranden.
• Medvetandegör sina medborgare och medarbetare om deras rättigheter och
hur man kan efterfråga dem.
• Strävar efter att förverkliga mänskliga rättigheter för samtliga medborgare likväl som alla andra som påverkas av lokala och regionala beslut.
• Säkerställer att förbudet mot diskriminering implementeras och att medborgare inkluderas i planering, genomförande och uppföljning av verksamheter.
•

Ser arbetet med mänskliga rättigheter som ett långsiktigt åtagande som kräver en
bred politisk förankring.

För Borås Stad finns utöver nationell styrning (grundlag, kommunallag, speciallagar
osv) egna styrdokument som anger hur arbetet med mänskliga rättigheter i praktiken
ska bedrivas avseende t ex hälsa, utbildning, delaktighet och inflytande. Nuvarande
arbete i Borås Stad verkar således i riktningen där de mänskliga rättigheterna är utgångspunkten för såväl politiken som verksamheterna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att då Borås redan i många stycken
är en stad där mänskliga rättigheter har en framträdande roll kan staden inleda ett
arbete för att på sikt kunna utnämna sig till en MR-stad. I arbetet kan SKL:s plattform
användas. Nämnden tillstyrker motionen.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Enligt SKL har man har sett en ökad tillit mellan medborgare och mellan medborgare
och myndigheter i de städer där den politiska ledningen tagit åtagandet om att vara en
MR-stad på allvar.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller
särskilda yttranden.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Helene Sandberg
Ordförande
Anders Waldau
Utbildningschef

MOTION
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet
- gör Borås till en MR-stad
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet.
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa,
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna.
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de
mänskliga rättigheterna.
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till
säkerställandet av mänskliga rättigheter.
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MRstäder. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter
och med det bli en MR-kommun.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit
för att bli en MR-kommun
Borås 2017-03-16
Ida Legnemark (V)

Ärende 10

BESLUTSFÖRSLAG

Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen ha säkerställt att
•
•
•

skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller
möjligheten att fastställa autenciteten.
gallringen möter inte hinder i lagstiftningen eller påverkar informationens bevisvärde.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med den 1
januari 2018.

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0146 004
Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

BESLUT
1 (1)
2017-09-26

2017/UN0146

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75

Gallring av pappershandlingar efter skanning till
ärendehanteringssystemet Ciceron
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för
den nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är
avsikten att man i det nya systemet ska ha en helt digital
ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initieras till att det arkiveras.
Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital
inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och
företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna
inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i
Ciceron.
Beslut
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan
gallringen kan verkställas ska Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ha
säkerställt att
-

skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt
Stadsarkivets anvisningar.
kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenciteten.
gallringen möter inte hinder i lagstiftningen eller påverkar informationens
bevisvärde.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som
inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2018.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Ärende 11

BESLUTSFÖRSLAG

Avstämning initiativärende GVUN 170328; Initiativ angående
branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar
Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVUN) sammanträde 2017-03-28 lade
Alliansgruppen rubricerat initiativärende. Nämnden beslutade uppdra åt Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att bjuda in branschen till möte om framtida rekryteringsbehov,
utbildningsmöjligheter samt möjligheterna till samverkan kring efterfrågade utbildningar. En
avstämning ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september.
Förslag till beslut:

Datum

Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Vice ordförande

Diarienummer: 2017/UN0093 612
Handläggare: Tina Lundell, tel. 033-35 58 40

2017

Initiativärende – GVUN 170328: Initiativ angående branschsamverkan kring
verkstadstekniska utbildningar.

Uppdragsbeskrivning:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att bjuda in branschen till möte om
framtida rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter samt möjligheterna till samverkan kring
efterfrågade utbildningar.

Ansvarig utredare:
Tina Lundell, vuxenutbildningschef.

Deltagare i utredningen:
Tina Lundell, Vuxenutbildningschef
Johan Drotz, processledare för Teknikcollege i Boråsregionen
Peder Feldt, kompetensmäklare mot teknikbranschen inom Boråsregionens Vuxenutbildning i
samverkan.
Anna Stensson, Kvalitets- och utvecklingsledare Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förutsättningar:
-

Utredningen redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens sammanträde i
september.
Utredningen omfattar gymnasiala yrkesutbildningar för ungdomar riktade mot
teknikbranschen, gymnasiala yrkesutbildningar riktade mot teknikbranschen inom
vuxenutbildningen och YH-utbildningar riktade mot teknikbranschen.

Syfte/bakgrund:
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.

Metod/kartläggning:
1) Nuläge/kartläggning.
En kartläggning har gjorts av vilka kontakter Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens
verksamheter har med branschen idag.

Branschen bjuds in och uppmanas vara med och påverka i många olika sammanhang, här ett
urval i punktform:
-

-

-

Alla yrkesutbildningar inom gymnasieskolan har programråd där aktuella företag och
branschföreträdare inbjuds att delta och vara representerade.
Inom just teknikområdet ingår Borås i den landsomfattande organisationen
Teknikcollege, som bl.a. innebär ett förstärkt samarbete med företag och med stark
involvering i utbildningarna från många företag. Alla aktuella företag inbjuds att delta och
ta chansen att påverka utbildningarnas arbete, upplägg och innehåll.
Vuxenutbildningarna i Boråsregionen ingår tillsammans i ett EU-projekt, KOBRA, som
särskilt syftar till att öka matchningen och kontakterna mellan företag och
utbildningsanordnare. Ett av de två prioriterade branschområdena i projektet är just
Teknik.
I detta projekt har ett 60-tal teknikföretag i regionen erbjudits och tagit emot besök av
kompetensmäklare. Vidare har också en GAP-analys gjorts hos de företag som antagit
erbjudande om det och dessutom har en omfattande kartläggning gjorts med en utförlig
enkät, där svaren samlats in med hjälp av personliga intervjuer.
Utöver det har företagen inbjudits till ett antal s k workshops där man enligt en speciell
metodik vaskat fram och samlat in de kompetensbehov som företagen har.
Dessutom har ett antal öppna föreläsningar och mötesplatser arrangerats i syfte att
Näringsliv, utbildningsanordnare och elever ska mötas och kunna ha ett utbyte.
Vidare har det underlag som tagits fram i de olika kartläggningarna legat till grund för ett
utbud av föreläsningar och kortare kurser som erbjudits hela teknikbranschen helt
kostnadsfritt.
Utifrån arbetet i KOBRA har några branschråd etablerats, bl.a. ett inom teknisk textil
som regelbundet träffas och arbetar med bl.a. kompetensförsörjningsfrågor.
Borås yrkeshögskola, en verksamhet inom Vuxenutbildningen i Borås, arbetar med att ta
fram och genomföra relevanta yrkesutbildningar. Inom just teknikbranschen har man
genomfört och genomför ett flertal utbildningar. Vidare har ytterligare teknikutbildningar
inom YH sökts men tyvärr har flera av dem inte blivit beviljade av YH-myndigheten. Ett
grundkrav för att ansöka om och genomföra YH-utbildningar är att det är branschens
behov som helt styr både inför och under utbildningen. För att ta fram en ansökan för en
YH-utbildning krävs ett flertal företagsrepresentanter som aktivt engagerar sig i
framtagande av underlag till ansökan. Alla YH-utbildningar har dessutom en
ledningsgrupp som löpande tar beslut om bla utbildningens upplägg och innehåll. Denna
ledningsgrupp består till övervägande delen av företagare och branschföreträdare inom
den aktuella utbildningens branschområde.

2) Hur kan vi förstärka det vi gör idag?
En erfarenhet vi ser är att det är svårt att engagera företag i utbildningarnas utformning i
den grad som är önskvärt. Trots önskemål från företagen att det ska utbildas fler och ev.
med ett något annorlunda innehåll, väljer många att avstå från att delta i de olika forum
man inbjuds till.

En annan erfarenhet är att söktrycket från elever till de teknikutbildningar som erbjuds är
förhållandevis lågt. Dels är bristen på arbetskraft stor inom många områden och de
sökande har många val som alla kan vara ett bra alternativ för individen. En annan
förklaring till det låga söktrycket kan vara att de arbeten som erbjuds efter genomförd
teknikutbildning inte uppfattas som tillräckligt attraktiva i förhållande till de andra
yrkeskarriärer man står inför. Här är det viktigt att branschen blir mer synlig och kan föra
fram det man har att erbjuda för att de sökande ska välja just dessa utbildningar.
Det behövs hela tiden nya initiativ och nya former för att branschen och
utbildningsanordnarna ska kunna mötas.
Utredningens slutsatser:
Det är mycket angeläget att företag och branschföreträdare ges möjlighet och får chansen att vara
med och påverka utbildningsutbudet och utbildningsinnehållet inom de områden som är aktuella.
De former som redan är etablerade behöver fortsätta och i vissa fall förstärkas.
Behovet av praktikplatser, APL och APU inom teknikutbildningarna är fortlöpande stort och
även här behöver vi hitta ytterligare former för att få fram fler företag som kan ta emot elever.
Processledaren för teknikcollege har fått i uppdrag att bl.a. tillsammans med Borås Stads
näringslivsenhet, planera för en träff där man inbjuder alla de företag som kan vara aktuella. Där
kommer det att informeras om de utbildningar som finns idag och hur man kan vara med och
påverka både utbud och innehåll i utbildningarna.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-03-28

1 (1)

§ 58
Dnr 2017/UN0093 612
Initiativ angående branschsamverkan kring
verkstadstekniska 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.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Anna-Lena Svensson Forsberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 april 2017.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare

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.

INITIATIVÄRENDE
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

2017-03-28

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)
1:e vice ordförande

Birgitta Bergman (M)

Anna-Lena Svensson Forsberg (C)

Lisa Berglund (KD)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1 (2)

2017-09-26

12)

Anmälningsärenden

a)

Kommunstyrelsen. Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016
(2017/UN0161 007)

b)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Delårsrapport januari – april 2017 för
nämnderna och de kommunala bolagen (2017/UN0078 042)

c)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program mot hemlöshet
(2017/UN0094 750)

d)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Regler för koncerninköp (2017/UN0164 059)

e)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Inriktningsbeslut samordnad
varudistribution (2017/UN0172 050)

f)

Skolverket. Beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2017 (2017/UN0159 047)

g)

Skolverket. Beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2017 (2017/UN0159 047)

h)

Skolverket. Beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Yrkesförare för 2017 (2017/UN0159 047)

i)

Björkängsgymnasiet. Statistik – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för
ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program,
slutstatistik 2017-06-30 (2016/UN0167 618)

j)

FSG-protokoll 2017-09-13

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden
under 12a) – 12j) till handlingarna.

AVGIVNA SKRIVELSER

1 (1)

2017-09-26

13)

Avgivna skrivelser

a)

Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande – Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:224
m.fl. (2017/UN0155 214)

b)

Skolverket. Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning (2017/UN0173 612)

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser
under 13a) – 13b) till handlingarna.

