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Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt virtuellt mötesrum, den 25 
augusti 2020 kl 15:05-16:50. 

Beslutande Ledamöter 
Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ersättare, efter 
ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt mötesrum i 
enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 
Andreas Cerny (L), Ordförande 
Rasmus Kivinen (M), tjänstgörande för Oliver Öberg (M) 
Johan Hallin (S), tjänstgörande på vakant plats (S) 
Anders Jonsson (S) 
Anethe Tolfsson (S) 
Håkan Torstensson (C) 
Björn-Ola Kronander (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Niklas Hallberg (SD) 

Närvarande Ersättare 
Nicholas Gregory (S) (deltar på distans) 
Solveig Landegren (C) (deltar på distans) 
Kamran Rousta (L) (deltar på distans), §§ 91-94 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) (deltar på distans) 
Alexandra Florén (KD) (deltar på distans) 
Anders Alftberg (SD) (deltar på distans), §§ 91-94 

Övriga Tjänstemän 
Christer Samuelsson, förvaltningschef 
Andreas Sikström, chef för ekonomifunktionen 
Caroline Jansson, chef för HR-funktionen (deltar på distans) 
Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling (deltar på distans) 
Susanne Heed, förvaltningscontroller (deltar på distans) 
Eva Lindström, nämndsekreterare 
 
Personalföreträdare 
Towe Norder, Lärarnas Riksförbund LR (deltar på distans), §§ 95-108 
Anders Mases, Lärarförbundet (deltar på distans) 
Fredrik Sjölin, Kommunal (deltar på distans) 
 
 

 

 
 

Justeringens plats och tid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 2020-08-27.  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 augusti 2020. 

Underskrifter 
 Sekreterare Paragrafer §§ 91-108 
  

  

  

Eva Lindström 

 Ordförande 
Andreas Cerny 
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§ 91   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Niklas Hallberg (SD) tillsammans med Rasmus Kivinen (M) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum 
på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 27 augusti 2020.  
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§ 92   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 93   

Information från förvaltningen 
Chefen för kvalitet och utveckling redogör för skolornas betygsresultat läsåret 
2019/2020. Skolklimatundersökningen har inte genomförts i år p.g.a. Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschefen informerar om arbetet som pågått under våren och planering 
framåt när det gäller den pågående pandemin. Gymnasieskolan bedriver åter igen 
närundervisning från och med skolstart. Gymnasiesärskolan har bedrivit 
närundervisning även under vårterminen. Vuxenutbildningen kommer även fortsatt att 
bedriva viss fjärr- och distansundervisning. 

 

Nämnden delges information gällande utvärdering och resultat för sommarskolan. 

 

Chefen för kvalitet och utveckling Anna Stensson och Emelie Risbeck, 
utvecklingsledare folkhälsa på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, informerar om 
Borås Stads och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens drogförebyggande 
arbete. Anna Stensson redogör för nuläget i förvaltningen. Nämnden önskar fortsatt 
information om det drogförebyggande arbetet i förvaltningen. 

Camilla Winter, internationell koordinator vid vuxenutbildningen, informerar om 
vuxenutbildningens internationaliseringsarbete. 

Föredragning av nämndärenden; Månadsuppföljning juli 2020, Budget 2021:1 samt 
Marknadsundersökning.        
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§ 94 Dnr GVUN 2020-00057 1.2.4.1 

Månadsuppföljning juli 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för juli 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Eleverna i Borås Stads kommunala gymnasieskolor lyckas mycket väl med sina studier, 
detta trots att undervisningen under delar av vårterminen bedrivits via distans- och 
fjärrundervisning. 

Sjukfrånvaron bland personalen har avvikit från det normala. Under mars och april 
skedde en uppgång i sjukfrånvaron. Ökningen skedde i första hand för de medarbetare 
som utfört arbete i andra förvaltningar eller på plats i verksamhetens lokaler. 

Under våren har verksamheten arbetat med ekonomiska anpassningar, majoriteten av 
omställningarna gäller från augusti månad. Förvaltningen planerar redovisa ett 
nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i balans får full 
effekt under året.   

Risker i prognosen: 

• Osäkerhet råder beträffande elevantalet för läsårsstarten, vilket påverkar köpta - 
sålda platser för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

• Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen 
för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand och 
handläggningen hos myndigheten kan ta upp till ett år. 

• Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens 
verksamhet. Undervisningen genomförde övergången till fjärrundervisning mycket 
bra, men för att inte riskera ett kraftigt tapp i elevernas måluppfyllelse kommer det 
krävas mer resurser än vad som finns i budget. 

• Förvaltningen har av ett konkursbo fått en begäran om rättning av retroaktiv 
ersättning till fristående gymnasieskolor för åren 2010-2013 (avser en 
gymnasieskola som stängde juni 2013). 

• Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till folkhögskola för sfi 
inom Vuxenutbildningen.    

Beslutsunderlag 
1. Resultat 2019-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Månadsrapport 
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§ 95 Dnr GVUN 2020-00119 1.2.4.1 

Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 
2021:1 och översänder detsamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD), Rasmus Kivinen (M) och Niklas 
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning i ärendet 
(bilaga 1 till protokollet). 

Niklas Hallberg (SD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till 
protokollet).        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för Budget 2021:1. 
Budget 2021:1 utgår från nämndens mål och uppdrag, preliminär ekonomisk 
ramtilldelning och en omvärldsanalys. Förvaltningen har presenterat fyra prioriterade 
utvecklingsområden för nämnden och det fortsatta utvecklingsarbetet med dessa ligger 
till grund för budgeten.  

Efter två år med besparingar gör förvaltningen bedömningen är att det finns ett behov 
av en ramhöjning för att kunna leverera välfärd på de nivåer som nämnden gjort 
tidigare. Alla elevers rätt till lika villkor ska inte behöva kompromissas med.  

De medel utöver ram som nämnden ser behov av ska användas till: 

• Ökade kostnader för gymnasieelever med särskilda behov, särskilda skolplaceringar: 
3 mnkr. 

• Attrahera och behålla elever från KAA-registret (kommunalt aktivitetsansvar): 
3 mnkr. 

• Ökade kostnader distributionscentralen: 1 mnkr. 

• Satsning på lärlingsutbildning för gymnasiesärskolans yrkesprogram: 2 mnkr. 

• Volymökningen av egenfinansierad Vuxenutbildning med bibehållen kvalitet: 8 
mnkr 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021:1 

2. Nulägesanalys 2021      
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§ 96 Dnr GVUN 2020-00120 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och plan 
för intern kontroll 2021.     

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om redaktionell ändring i 
dokumentet Regler och anvisningar.    

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2021 inom 
områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, 
Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna 
värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio 
eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan. 

Nämnden ägnade tid på planeringskonferens våren 2019 för att upprätta en 
genomarbetad riskanalys för 2020. Vid möte  2020-06-01 samt 2020-06-08 gick 
kontorsledningen igenom riskanalys och intern kontrollplan för att identifiera nya 
risker och förslag på justeringar i bedömning av risker.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid möte 
2020-06-16. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som utgångspunkt 
innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya 
risker kunde identifieras. 

Förvaltningscontroller gjorde därefter en sammanställning som stämdes av i möte med 
kontorsledningen 2020-06-23. Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och 
nya identifierade risker har kommenterats av förvaltningen och lämnats som underlag 
till nämndens godkännande 2020-08-25.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gällande regler och anvisningar för 
intern kontroll som beslutades 2016-10-25. Vid genomgång av dessa 
uppmärksammades att Utbildningsnämnden används istället för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden samt att titeln utbildningschef används istället för 
förvaltningschef. Denna redaktionella ändring är gjord. Anvisningar och regler gäller 
som tidigare.        

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2021 

2. Intern kontrollplan 2021     

3. Regler och anvisningar, 200825     
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§ 97 Dnr GVUN 2019-00229 1.1.3.0 

Tillägg till Delegationsordning för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättat tillägg i 
delegationsordningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 32 om nu gällande 
delegationsordning. 

Traditionella ”firmatecknare” är en företeelse som egentligen är främmande i en 
kommunal organisation. Firmatecknare används för personer som utsetts av styrelsen 
för t.ex. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller 
föreningen och teckna dess firma. Ändå är detta ett återkommande problem, inte 
minst i kommuniceringen med finansiella institutioner, som kräver firmatecknare för 
kommunala myndigheter. 

Ett tillägg gällande förvaltningschefens rätt att teckna kommunens firma inom 
nämndens ansvarsområde behöver göras.                

Beslutsunderlag 
1. Firmatecknare – Delegation, 200625 
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§ 98 Dnr GVUN 2020-00160 1.1.3.1 

Marknadsundersökning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra marknadsundersökningen i syfte att ge 
kunskap om hur vi skapar attraktiva och framgångsrika utbildningar samt kan stärka 
våra varumärken.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Rasmus Kivinen (M) lämnar en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
För att få en fördjupad bild av vad elever väljer för gymnasieprogram och varför 
uppdrar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden åt Gymnasie och 
vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra en marknadsundersökning som ska 
svara på de frågorna tillsammans med vilka trender som studievägledarna ser. 
Undersökningen skall kunna användas som beslutsunderlag för framtida beslut om 
dimensionering, inriktning och organisering av program. 

I samband med diskussioner om framtidens gymnasieskola så har också betydelsen av 
skolornas varumärken lyfts fram. Det finns ett behov av att stärka samtliga 
gymnasieskolors varumärken och analysera vilka aktiviteter som behövs för att 
genomföra det. 

Vid planeringskonferensen 16 juni presenterade förvaltningen ett förslag på upplägg 
bestående av:  

• Nulägesanalys 

• Fokusgrupper internt bestående av representanter från studie och 
yrkesvägledningen , grundskoleförvaltningen och gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

• Fältundersökning uppdelat på en kvantitativ del och en kvalitativ del 

Förvaltningen bedömer att merparten av undersökningen kan bedrivas med interna 
resurser. Dock behöver en konsult med expertkunskap i marknadsundersökning samt 
tid för fältundersökning köpas in. Kostnad för detta bedöms till ca 250 000 kr som 
finansieras genom gymnasiets gemensamma budget. Denna kostnad bedöms vara 
försvarbar utifrån ett konkurrensperspektiv.  

Rapport sammanställs och redovisas till nämnden senast i februari 2021.  
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§ 99 Dnr GVUN 2020-00122 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens protokoll på Borås 
Stads webbplats från och med den 25 september 2018 ska tillgänglighetsanpassas.  
Likaså ska föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från och med 23 september 
2020.  

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service: 

- Inkomna handlingar 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 
i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 
oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och 
mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa bestämmelser som går utöver 
direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en 
offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 
tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen. 

Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en 
teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla 
samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som med 
offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- 
och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med 
tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering 
av högskoleutbildning på grundnivå eller  avancerad nivå eller för utbildning på 
forskarnivå. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer 
med funktionsnedsättning. 
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- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

Men anledning av ovanstående ser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 
behov att se över hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som tillhandahålls 
av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska 
följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats. Dock finns ett 
undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; Vid bedömningen av om 
en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek 
beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och 
fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör bedömningen att inkomna handlingar 
till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning ska undantas kravet på 
tillgänglighetsanpassning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan inte påverka 
hur handlingar skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs. De 
handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas till de nya kraven. Detta 
gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där det blandas 
med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt inom 
nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och 
undantas också tillgänglighetskravet. 

För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till 
nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat 
från den sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
publiceras även i Stadens webbdiarium. Då dessa handlingar enligt ovan inte 
tillgänglighetsanpassas undantas även webbdiariet tillgänglighetskraven. Likaså även 
Ciceron Assistent.               

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service, 2020-05-25. 

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service                  
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§ 100 Dnr GVUN 2020-00126 1.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse enligt bilagt beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna 
handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I detta 
gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar 
av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas ordnade 
eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i 
sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-miljö. Detta 
gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-25 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101 Dnr GVUN 2020-00121 1.2.4.0 

Miljörapport tertial 2 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Miljörapport för 
tertial 2 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom miljömålet 
"Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet".  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontor och vuxenutbildningen är 
miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Samtliga gymnasieskolor är certifierade med 
Grön flagg.                

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 102 Dnr GVUN 2020-00115 1.1.3.1 

Yttrande över remiss; Energi- och klimatstrategi 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: Reviderad energi och 
klimatstrategi under förutsättning att man tar nämndens synpunkter i beaktande.           

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har översänt rubricerad remiss till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
anser att klimatfrågorna är viktiga och ställer sig positiv till den uppdaterade strategin 
med en del önskemål om förtydliganden och förslag på redaktionella ändringar.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi                

Yrkanden 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och 
Rasmus Kivinen (M) lägger ett tilläggsförslag med följande lydelse (bilaga 4 till 
protokollet): 

Till avsnittet ”Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik” bör tonvikten ligga på att förespråka färdsättet gång och cykel som 
transportmedel. 

Avsnittet om ”Uppföljning” på sid 7 är för vag och bör konkretiseras. Det måste 
lättare gå att utvärdera och följa upp de val/beslut som nämnden tar och hur det tex 
påverkar Borås Stads miljömål. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Johan Hallin (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Håkan Torstensson (C) 
ställer sig bakom Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.  

Niklas Hallberg (SD) yrkar att nämnden ska avstyrka remissen (bilaga 5 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till upprättat beslutsförslag inkluderat 
Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande, och dels till Niklas Hallbergs 
(SD) yrkande om att avstyrka remissen och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
upprättat beslutsförslag inkluderat Moderaternas och Kristdemokraternas 
tilläggsyrkande .  
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§ 103 Dnr GVUN 2020-00129 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss; Anhörigstöd för barn och 
unga.        

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har översänt rubricerad remiss till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i 
uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för 
sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och 
äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat genom 
barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har 
frånvaro från skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga. Det kan vara allt 
från att tolka på läkarbesök eller besök på annan myndighet till att mer kontinuerligt 
vårda och hjälpa sjuk anhörig i hemmet. Elever som känner oro för förälders psykiska 
eller fysiska hälsa och inte vågar lämna föräldern ensamma hemma. På förvaltningens 
gymnasieskolor finns idag många elever som är 18 år redan då de börjar årskurs 1, och 
de är en grupp som ofta förväntas ta än större ansvar för anhöriga. 

Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan fylla en viktig funktion. 
Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och ungdomarna med att detta finns, 
önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete mellan skola/anhörigstödjare.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta elever på 
rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och äldrenämnden i det syftet.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Anhörighetsstöd till barn och unga 
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§ 104 Dnr GVUN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under perioden 
2020-05-13—2020-08-12 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-05-13—2020-08-12.                
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§ 105 Dnr GVUN 2020-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2020-07-31 till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för avgiven skrivelse från 2020-07-31.               
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§ 106 Dnr GVUN 2020-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 augusti 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.               
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§ 107   

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 
Redovisning från följande YH (Yrkeshögskolan) ledningsgrupper: 

Medicinsk sekreterare 

Meddelas att YH-utbildningen Logistikdesigner kommer att starta upp till hösten.      
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§ 108   

Övriga frågor 
Framtidens gymnasieskola 
Ordföranden informerar om att skrivelsen om framtidens gymnasieskola nu är ute för 
politisk beredning. Målsättningen är att skrivelsen ska vara klar till nämndens 
sammanträde i september.  

 

 

 

 

Förvaltningens uppstartsdag 13 augusti 
Förvaltningens uppstartsdag blev i år i digital form. Nämndens ordförande och 
förvaltningschefen välkomnade personalen i förvaltningen till ett nytt läsår. 
Gästföreläsare i år var Emma Leijnse. 
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