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Tid och plats 
Tisdagen den 26 september 2017, kl. 17.00-17.35, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§ 111-129 
 
Beslutande ledamöter 
Andreas Cerny (L) mötesordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S)  
Per Flensburg (MP) 
Birgitta Bergman (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Bohlin (S) tjänstgörande för Helene Sandberg (S) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Alva Mannberg (M) 
Kamran Rousta (L) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Johanna Uhlman antagningsadministratör 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 25 september kl. 17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 25 september kl.15.30-17.00. 
 
§ 111 
Justering 
Anita Spjuth (V) med Per Flensburg (MP) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 28 september 2017. 
 
§ 112 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med två initiativärenden ”Inför en 
klassikerlista i gymnasieskolorna” § 122 samt ”Utredning om ökat lokalbestånd på 
Bäckängsgymnasiet” § 123. Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns. 
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§ 113 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 114 Dnr 2017/UN0078 042 
Budgetuppföljning augusti 2017 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett underskott om 2,1 mnkr. 
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr. Den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillåtelse, efter beslut i Kommunstyrelsen, att använda 7,1 mnkr för 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
 
I resultatet ingår: 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-20 att tilldela ytterligare 12,1 mnkr;      
5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå 
för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och 
yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
7,1 mnkr av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat får användas, 
enligt beslut i Kommunstyrelsen, för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
Redovisas som underskott i resultaträkningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 med anledning av flyktingsituationen. 
Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-19, § 359, att tilldela Lokalförsörjningsnämnden 4,0 mnkr 
i investeringsutrymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt inom Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, samt tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,0 
mnkr för investeringar av inredning och inventarier vid Bäckängsgymnasiet. 
 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 

Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för augusti 2017. 

 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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§ 115 Dnr 2017/UN0170 400 

Miljörapport tertial 2, 2017 
Nämnder och bolag ska redovisa hur miljömålsarbetet fortlöper. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för samordningen av uppföljningen. Ett förslag till 
miljömålsuppföljning tertial 2 år 2017 har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad miljömålsuppföljning tertial 2 år 2017, och 
översänder densamma till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
§ 116 Dnr 2017/UN0163 612 
Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018 /2019 
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. Ett förslag till antagningsorganisation 
för läsåret 2018/2019 har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 
2018/2019 enligt upprättat förslag. 
 
§ 117 Dnr 2017/UN0171 109 
Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 20 17 
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 följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för 
perioden januari – juni 2017. 
 
§ 118 Dnr 2017/UN0153 109 
Remiss – Motion; FN:s konvention om rättigheter för  personer med 
funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad remiss 
för yttrande. 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. 
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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.    
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen. 
 
§ 119 Dnr 2017/UN0154 109 
Remiss – Motion; Mänskliga rättigheter är en kommun al angelägenhet – gör 
Borås till en MR-stad  
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad 
remiss för yttrande. 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. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen. 
 
§ 120 Dnr 2017/UN0146 004 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ä rendehanteringssystemet 
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. 
 
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. 
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§ 121 Dnr 2017/UN0093 612 
Avstämning initiativärende GVUN 170328; Initiativ a ngående 
branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildning ar 
Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2017-03-28 lade 
Alliansgruppen rubricerat initiativärende. Förvaltningen fick då i uppdrag att bjuda in 
branschen till möte om framtida rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter samt 
möjligheterna till samverkan kring efterfrågade utbildningar. Avstämning ska redovisas 
vid nämndens sammanträde 2017-09-26. 
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anita Spjuth (V), Anders 
Jonsson (S), Per Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar: 

- att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare 
med att stärka branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar i enlighet med 
utredningens slutsatser. 

 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) yrkar: 

- att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen och 
lägga den till handlingarna. 

- att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att processledaren för 
teknikcollege får i uppdrag att genomföra en träff där kommunen bjuder in företag som 
kan vara aktuella. Träffen ska beröra branschens framtida rekryteringsbehov, utbildnings-
möjligheter samt möjligheter till samverkan. 

- att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att en redovisning av beslutssats 
två ska presenteras vid nämndens sammanträde i januari 2018. 

 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Alliansgruppens yrkande. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att processledaren för teknikcollege får i uppdrag att 
genomföra en träff där kommunen bjuder in företag som kan vara aktuella. Träffen ska beröra branschens 
framtida rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter samt möjligheter till samverkan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att en redovisning av beslutssats två ska presenteras vid 
nämndens sammanträde i januari 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-09-26   6(9) 
 

§ 122 Dnr 2017/UN0175 612 
Initiativärende – ”Inför en klassikerlista i gymnas ieskolorna”  
Lisa Berglund (KD) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Inför en 
klassikerlista i gymnasieskolorna” (bilaga 1 till protokollet). Där föreslås nämnden besluta 
att en klassikerlista, gemensam för Borås Stads gymnasieskolor, upprättas samt att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att ta reda på hur samtliga 
gymnasieskolor i Borås Stad uppfyller Skolverkets kriterium att ”Kunskaper om centrala 
svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in 
dessa i ett sammanhang” uppfylls. 
 
Yrkanden 
Andreas Cerny (L) yrkar avslag av initiativärendet. Mötesordföranden meddelar att även 
Moderaterna och Centerpartiet står bakom avslagsyrkandet. 
Anita Spjuth (V) yrkar bifall till Andreas Cernys (L) förslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Andreas Cernys (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till Lisa Berglunds (KD) initiativärende. 
Nej innebär bifall till Andreas Cernys (L) avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V)  X  
Anders Jonsson (S)  X  
Per Flensburg (MP)  X  
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD) X   
Anna-Lena S. Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD) X   
Sofia Bohlin (S)  X  
Antal: 2 7  

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 7 röster mot 2 beslutat i 
enlighet med Andreas Cernys (L) avslagsyrkande. 
 
Lisa Berglund (KD) och Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår initiativärendet. 
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§ 123 Dnr 2016/UN0106 612 
Initiativärende – ”Utredning om ökat lokalbestånd p å Bäckängsgymnasiet”  
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Utredning om ökat lokalbestånd på 
Bäckängsgymnasiet” (bilaga 2 till protokollet). De föreslår att nämnden ska tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och framtidens 
behov av lokaler på Bäckängsgymnasiet, framför allt i form av grupprum och 
undervisningssalar. 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller alliansgruppens initiativärende. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden om att 
utreda hur det går att tillgodose dagens och framtidens behov av lokaler på Bäckängsgymnasiet, framför 
allt i form av grupprum och undervisningssalar. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att Lokalförsörjningsnämnden ska återkomma skyndsamt till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med prissatta förslag enligt ovan. 
 
Initiativet samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut skickas till Kommunstyrelsen och 
revisorskollegiet för kännedom. 
 
§ 124  
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) 
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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                
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –j) till handlingarna. 
 
§ 125  
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) 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) –b) till handlingarna. 
 
§ 126  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 26-31. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 26 september 2017. 
 
§ 127  
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Anita Spjuth (V) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Teknisk textiltekniker. 
 
Birgitta Bergman (M) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningarna 
(Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) Medicinsk sekreterare och informerar från detta 
möte. 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) redovisar från YH-utbildningens (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) ledningsgrupp för Stödpedagog, samt från programrådet för 
Byggprogrammet Husbyggnad. 
 
§ 128  
Integrationsdagen 
Birgitta Bergman (M) påminner om Integrationsdagen som i år äger rum den 7 november. 
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§ 129  
Hälsning 
Andreas Cerny (L) framför en hälsning och ett tack för gott samarbete från Stina Medelius (M) 
som på grund av studier vid Linköpings Universitet begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Andreas Cerny Anita Spjuth 
Mötesordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 september 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-09-25 
 
Initiativärende ”Inför en klassikerlista i gymnasieskolorna”  
 
Enligt Skolverkets styrdokument för läroplanen i svenska för Gymnasieutbildningen ska 
”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 
förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” uppnås under utbildningen. Detta innebär att varje 
gymnasieskola ska ge elever kunskap om författare och skönlitterära verk. För betyget E i Svenska 
1 gäller att ”Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande”. Det finns i dagsläget dock inga riktlinjer för vilka dessa 
verk skulle vara utan det är upp till varje lärare i svenskaundervisningen att bestämma detta. 
Bildningsstaden Borås borde vilja bilda alla sina elever på ett likvärdigt och bästa sätt. Kunskap, 
kännedom och insikt i skönlitterära verk kan både ge historisk kunskap och språklig utveckling. 
Vilka skönlitterära verk som ingår i svenskaundervisningen borde inte påverkas av val av 
gymnasieskola, program eller lärarens egna tankar om vad definitionen ”centrala verk” innebär. Det 
är viktigt att alla elever kommer i kontakt med litteraturhistoriens stora namn. 
 
Baserat på ovanstående föreslår därför Kristdemokraterna att en gemensam klassikerlista med 
skönlitterära verk, vilka alla elever ska ha tagit del av under gymnasieutbildningen, utformas för 
gymnasieskolorna i Borås Stad.  
 
Kristdemokraterna föreslår Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden besluta: 
 

− att en klassikerlista, gemensam för Borås Stads gymnasieskolor, upprättas 
− att updra åt Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen att ta reda på hur samtliga 

gymnasieskolor i Borås Stad uppfyller Skolverkets kriterium att  
 ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och  
 författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” uppfylls och att redovisa 
 detta senast på nämndmötet i november 
 
Lisa Berglund (KD) 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2017-09-26 
INITIATIVÄRENDE 

Utredning om ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet 

 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 initierade Allianspartierna ett förslag 
om utredning om ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet. Nämnden beslutade att tillskriva 
lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och framtidens behov 
av lokaler på Bäckängsgymnasiet – framförallt i form av grupprum och undervisningssalar. 
Vidare beslutade nämnden att en återkoppling i ärendet skulle ske vid årsskiftet 2016/2017. 
Allianspartierna kan nu konstatera att lokalförsörjningsnämnden inte har svarat på 
utbildningsnämndens skrivelse, vilket är beklämmande.    
 
Borås största, mest anrika och mycket populära gymnasium Bäckängsgymnasiet har länge haft 
problem med för små lokaler. Allianspartierna har sedan tidigare tagit initiativ till att bygga ut 
Bäckängsgymnasiets matsal och bibliotek, invigning av denna mycket efterlängtade om- och 
tillbyggnad skedde i början av maj 2017. Dock kvarstår behovet av fler lokaler i form av klass- 
och grupprum då den genomförda om- och tillbyggnaden i huvudsak gjort skolan mer 
ändamålsenlig snarare än större. Just nu hyr skolan in sig i lokaler vid Gustav Adolfs 
församlingshem (motsvarande fyra klassrum) samt i Sturehallens idrottshall som är så gott som 
fulltecknad. I nämnda idrottshall finns det ingen teorisal och möjlighet till musik under 
undervisningens gång är mycket begränsad. Bristen på ändamålsenliga undervisningslokaler sliter 
så klart på eleverna men också till stor del på personalen.    
 
Allianspartierna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill därför på nytt ta initiativ till en 
utredning kring hur den allmänna lokalsituationen på Bäckängsgymnasiet kan förbättras. Vi vill 
att lokalförsörjningsförvaltningen skyndsamt återrapporterar till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden om den aktuella lokalsituationen på Bäckäng, vad som går att göra för 
att förbättra densamma samt vad det skulle kosta. Vi vill att lokalförsörjningsnämnden tittar på 
nybyggnad, utbyggnad av befintlig skola och extern hyra av lokaler. 
 
För att det ska framgå att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser problematiken kring 
lokalbeståndet på Bäckängsgymnasiet och tar ansvar för framtidens gymnasieskola ska detta 
initiativ skickas till kommunstyrelsen och revisorskollegiet för kännedom.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 

 
Att tillskriva lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och framtidens behov av 
lokaler på Bäckängsgymnasiet - framförallt i form av grupprum och undervisningssalar.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att lokalförsörjningsnämnden ska återkomma skyndsamt till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med prissatta förslag enligt ovan. 
 
Initiativet samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut skickas till kommunstyrelsen och revisorskollegiet 
för kännedom. 
 
Andreas Cerny (L) 
 

Birgitta Bergman (M) 
 

Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 

Lisa Berglund (KD) 
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