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Johanna Uhlman, sekreterare 
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§ 18   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) tillsammans med Birgitta Bergman (M) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 22 februari 2018.  
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§ 19   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 20   

Allmänhetens frågestund 
 Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.    
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§ 21 Dnr GVUN 2017-00228 042 

Årsredovisning 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017.        

Sammanfattning av ärendet 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 495,9 
mnkr. Det är en ökning med 13,9 mnkr jämfört med den ingående grundramen 2016 som 
var 482,0 mnkr. 

9,6 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,3 % för löner och 1,5 % för 
övriga kostnader. 

2,7 mnkr ökad av ram p.g.a lärarlöneavtalet. 

6,0 mnkr ökad av ram p.g.a volymjustering för gruppen 16-18 åringar. 

5,0 mnkr ökad för kompetensutveckling det s.k "Skollyftet". Planerad ersättning under 5 
år 2015-2019. 

3,0 mnkr ökad ram för fortsatt utveckling av förstärkt stöd för elever med 
autismspektrumtillstånd. 

0,3 mnkr ökad ram Vård och omsorgscollege. 

4,0 mnkr ökad ram för ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och trivsel samt 
underlätta att bibehålla och rekrytera personal. 

26,6 mnkr minskad ram pga förändrad redovisning av hyra för fastigheter enligt RKRs 
(Rådet för kommunal redovisning) rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
samt att Borås Stad följer SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendation 
för internränta som 2017 är satt till 1,75 %. 

 
I Budget 2017:2 avsattes 1 % (4,9 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under året 
fördelats ut med 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever samt 1,0 mnkr till 
Vuxenutbildningen. Kvarvarande 3,7 mnkr har enligt beslut tillförts Borås Stads 
gymnasieverksamhet. 

Ramtilldelade poster under året: 

9,9 mnkr för att bygga upp organisation och omhänderta nyanlända elever. 
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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". 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 473,0 mnkr, detta gav ett resultat på 30,0 
mnkr mot ram. 

7,1 mnkr fick Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen efter beslut i 
Kommunstyrelsen tillstånd att använda av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera 
fortsatt genomförande och utveckling av de nationella programmen. Dessa medel 
användes inte under året. 

 

4,0 mnkr ämnat för lokalanpassningar och räknas in i det investeringsutrymme som 
tillförts Lokalförsörjningsnämndens budget. 

54,9 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats. 28,0 mnkr består av ersättning för 
lärarlönelyft och förstelärare. 76,8 mnkr totalt har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fått från Migrationsverket, varav 34,4 mnkr är ersättning 
inom Vuxengymnasiet för SFI (Svenska för invandrare) och 42,4 mnkr är ersättning inom 
gymnasieskolan för att omhänderta nyanlända och flyktingar. 

5,1 mnkr högre personalkostnad än budgeterat. Tillförda medel för nyanlända har ökat 
budgeten för personalkostnader. Utfall för dessa medel ligger på andra kostnadsslag. 

24,4 mnkr högre material- och övriga tjänster än budgeterat, 21,8 mnkr högre än 2016. 
1,6 mnkr avser flytt av Utbildningskontoret, 6,7 mnkr avskrivningar av driftsinventarier 
och 18,6 mnkr ökad kostnad för elever som inte läser i våra gymnasieskolor. 

0,5 mnkr lägre kostnad för bidrag och transfereringar. Det är bl.a utfall för inackordering 
och ungdomsbidrag som är lägre än vad som planerats i budget.               

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2017, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 22 Dnr GVUN 2017-00229 007 

Uppföljning intern kontroll 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern 
kontroll 2017.       

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de 
interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen genomfört inom 
områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är 
gemensamma för Borås Stad 

 

Beslutsunderlag 
 1. Uppföljning intern kontroll 2017, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 23 Dnr GVUN 2017-00230 007 

Riskanalys och intern kontrollplan 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och intern 
kontrollplan 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat en riskanalys 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 risker 
värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker förs in i en intern 
kontrollplan.                      

Beslutsunderlag 
 1. Riskanalys 2018 

2. Intern kontrollplan 2018     
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§ 24 Dnr GVUN 2017-00171 109 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter januari – december 2017.        

Sammanfattning av ärendet 
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. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som inkommit till 
nämnden under 2017 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2017     
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§ 25 Dnr GVUN 2017-00183 612 

Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om ny etablering på 
Viskastrandsgymnasiet av en inriktning inom Samhällsprogrammet, utöver de inriktningar 
som redan idag finns på Bäckängsgymnasiet.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att besluta om vilken inriktning av Samhällsprogrammet 
som ska etableras på Viskastrandsgymnasiet. Målsättningen är att utbildningen startar 
hösten 2019.     

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

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i den programöversyn som genomfördes 2014 samt som ett led i att 
möta de, inom en snar framtid, ökande elevkullarna har en analys av den nuvarande 
programstrukturen och elevfördelningen mellan gymnasieskolorna genomförts.  
 

Förevarande förslag gäller ny etablering på Viskastrandsgymnasiet av en inriktning inom 
Samhällsprogrammet. Syftet är att: 

• Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna. 

• Med utgångspunkt i framtida växande elevkullar skapa förutsättningar för fler elever att 
bli antagna på sitt förstahandsval.  

• Skapa förutsättningar för ett utökat kursutbud och högre kvalitet i utbildningen genom 
att öka möjligheterna till kollegialt lärande inom och mellan skolor. 
 

I enlighet med tidigare nämndbeslut har en ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet 
påbörjats i syfte att tillskapa lokaler anpassade till ett högskoleförberedande program. 

     

Beslutsunderlag 
 1. Översyn av programstrukturen i gymnasieskolan     
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Yrkanden 
 Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C), 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), Sofia Bohlin (S) och Ramadhan Hashim (S) 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.      

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

Omröstningsresultat 
 JA röstas av Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Sofia Bohlin (S), Ramadhan Hashim 
(S) och Niklas Hallberg (SD).  

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Sofia Bohlins (S) och Ramadhan 
Hashims (S) yrkande.      
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§ 26 Dnr GVUN 2017-00010 612 

Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anders Alftberg (SD) att vara nämndens 
särskilda kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet tillsammans med Anita Spjuth (V) och 
Rasmus Kivinen (M).        

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

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anders Alftberg (SD) att vara nämndens 
representant (ordinarie) i programrådet för Fordons- och transportprogrammet 
Transport/Logistik, samt att vara nämndens representant (ersättare) i programrådet för 
Hotell- och turismprogrammet.        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 
representanter till programråden. Då Jovan Vuckovic (SD) begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden 
utse en ny representant (ordinarie) i programrådet för Fordons- och 
transportprogrammet Transport/Logistik samt en ny representant (ersättare) i 
programrådet för Hotell- och turismprogrammet.               
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§ 28 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-01-20—2018-02-09 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-01-20—2018-02-09.                
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§ 29 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 20 februari 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 16-19.               
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§ 30 Dnr GVUN 9134  

Övriga frågor 

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 
 Informeras från kontakpolitikerbesök vid Bäckängsgymnasiet.  

Redovisas för följande programråd och ledningsgrupper vid Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen:  
Industritekniska programmet, Grafisk teknik och design  
Medicinsk sekreterare, YH 
Stödpedagog, YH     

 

 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2018-02-20 
ALTERNATIVT FÖRSLAG ÄRENDE 8 

Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har presenterat ett förslag till förändring av 
programstrukturen i gymnasieskolan. Förslaget innebär att ett samhällsprogram etableras på 
Viskastrandsgymnasiet, som traditionellt sett är en gymnasieskola, med yrkesförberedande program.  
 
Syftet med föreslagna förändringen är ytterst att skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna. Vi 
allianspartier tycker att det är beklagligt att det i förslaget inte framkommer på vilket sätt en förändring av 
programstrukturen förbättrar undervisningens kvalitet och bildningsstadens resultat.  
 
Vidare görs ingen analys om något annat program skulle lämpa sig bättre på Viskastrandsgymnasiet än ett 
samhällsvetenskapligt (exempelvis ett naturvetenskapligt program).  
 
Allianspartierna saknar också omvärldsbevakning och analys kring hur Bildningsstaden Borås kan 
medverka till en bättre matchning på arbetsmarknaden.  
 
Något som inte heller framgår av förslaget är eventuella synergieffekter av att Högskolan i Borås ligger i 
nära anslutning till Viskastrandsgymnasiet.   
 
Istället för att blicka framåt och göra en total genomlysning av programstrukturen (som allianspartierna 
föreslår) väljer nu de rödgröna att hastigt infria ett vallöfte, som får direkt effekt på Bildningsstaden Borås; 
såväl för elever som personal. 
 
På Viskastrandsgymnasiet har man sedan länge aktivt, engagerat och framgångsrikt arbetat med 
yrkesförberedande program. Eleverna har deltagit i internationella utbyten och vunnit många priser för sin 
yrkesskicklighet i flera tävlingar. Vi kan med glädje följa medias reportage om hur gymnasiets elever 
”ställer om till solenergi” och deltar i stadens kända No limit-festival.  
 
Borås gymnasieskolor har starka varumärken som vi ska vara rädda om och utveckla. Det finns en 
benägenhet till att kommunens unga väljer gymnasieutbildning efter skola och inte främst efter program. 
Det är respektive skolas anda och traditioner som gör varumärket starkt. 
 
Allianspartierna konstaterar att antalet elever som väljer yrkesprogram har minskat och att i det läget 
etablera ett samhällsprogram på Viskastrandsgymnasiet vore olyckligt. Fokus ska istället ligga på att 
etablera goda kontakter med det lokala och regionala näringslivet och marknadsföra gymnasiets 
särställning sett till andra skolor och program.  
 
Regeringen har dessutom tillsatt flera utredningar inom ramen för gymnasieutbildningen. Den senaste 
promemorian handlar om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet, 
U2017/03537/GV. Det är ansvarslöst gentemot boråsarna att fatta ett beslut utan en ordentlig 
konsekvensbeskrivning. Detta går stick i stäv med regeringens intentioner för yrkesprogrammen.    
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avstyrka förslaget. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i december 2018 återkomma med en fördjupad utredning om förändring av programstrukturen i 
gymnasieskolan.  
 
Utredningens fokus ska ligga på undervisningens kvalitet där omvärldsbevakning inom utbildningsområdet och en analys 
över arbetsmarknadsläget inom en tio-årsperiod är viktiga delar. 
 
Andreas Cerny (L)  Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Birgitta Bergman (M)   Lisa Berglund (KD) 
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