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§ 89   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Niklas Hallberg (SD) utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens 
protokoll. Justeringen äger rum på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
onsdagen den 13 juni 2018.  
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§ 90   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med punkten ”Allmänhetens 
frågestund” samt två initiativärenden ”Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap” och 
”Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?”. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 91   

Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.    
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§ 92 Dnr GVUN 2018-00110 1.1.3.0 

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen och 
utnämning av Dataskyddsombud 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 
maj 2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud 
upphör från och med den 25 maj 2018. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med 
följande tillägg: Nämnden uppdrar till Christer Samuelsson, förvaltningschef att fatta 
beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.         

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre 
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad 
ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med en 
tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och 
arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.                
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§ 93 Dnr GVUN 2018-00127 2.6.1.1 

Beslut gällande lokaler - ombyggnation 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att redovisade objekt genomförs. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fatta de 
ekonomiska besluten.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett kostnadsförslag gällande ombyggnationer vid Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet har upprättats. Objekten är granskade tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen men vissa kostnader är preliminära. Objekten bedöms 
rymmas inom budgeten.  
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§ 94 Dnr GVUN 2018-00143 1.1.3.1 

Initiativärende - Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att återkomma med en risk- och 
konsekvensanalys till nämndens sammanträde den 25 september 2018 med anledning av 
Bäckängsgymnasiets och Sven Eriksonsgymnasiets beslut att inte erbjuda nationella prov. 
Analysen ska ha sin utgångspunkt i på vilket sätt fattat beslut leder till ökat fokus på kunskap. 
Ur analysen ska såväl elev- som medarbetarperspektivet av det fattade beslutet framgå.      

Sammanfattning av ärendet 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Amanda 
Wiktorsson (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Rasmus Kivinen (M) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap” 
(bilaga 1 till protokollet), där man föreslår nämnden uppdra åt förvaltningen att göra en risk- 
och konsekvensanalys med anledning av Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiets beslut att 
endast genomföra de nationella prov som är obligatoriska. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. Datumet då 
ärendet ska redovisas till nämnden ändras till den 25 september 2018.      
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§ 95 Dnr GVUN 2018-00144 1.1.3.1 

Initiativärende - Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till? 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde 
den 30 oktober 2018 återkomma med en utredning som ska svara på följande frågor: 

- Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 

- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den    
garanterade undervisningstiden? 

- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 

- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och 
säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?      

Sammanfattning av ärendet 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Amanda 
Wiktorsson (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Rasmus Kivinen (M) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till?” (bilaga 2 till protokollet), där man föreslår nämnden uppdra 
åt förvaltningen att utreda om eleverna vid Borås Stads gymnasieskolor får den 
undervisningstid de har rätt till. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. Datumet då 
ärendet ska redovisas till nämnden ändras till den 30 oktober 2018.     
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§ 96 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-05-08—2018-05-31 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-05-08—2018-05-31.               
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§ 97 Dnr GVUN 2018-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2018-05-17 till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för avgiven skrivelse från 2018-05-17.               
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§ 98 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 11 juni 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 28-40.               

 

 

 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2018-06-11 
INITIATIVÄRENDE	  

	  

Bildningsstaden Borås, med fokus på kunskap! 
 

I fredags, den 8 juni 2018, rapporterade ett flertal medier om att Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet endast kommer att göra de nationella prov som är obligatoriska. Från och med den 1 
januari 2018 är det upp till respektive rektorer att bestämma om skolan ska fortsätta med de nationella 
prov som inte längre är obligatoriska.    
 
Vi allianspartier beklagar Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiets beslut då de nationella proven ska ses 
som ett beprövat sätt att examinera kunskap. Oron är nu påtaglig bland lärarkåren att beslutet att inte 
erbjuda nationella prov leder till ökad stress och arbetsbelastning i deras yrkesutövning. Ett slående 
exempel på svårigheterna för lärarna gäller hur man i engelska ska kunna mäta läs- och hörförståelsen i 
ämnet utan stödet från det nationella provet. 
 
De nationella proven finns ytterst till för eleven där resultaten från proven är till för att läraren i sin tur ska 
kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Vidare fyller de nationella proven en 
viktig funktion för beslutsfattare att utifrån likvärdig statistik fatta välgrundade beslut om vilken skola som 
behöver ha ökade resurser.  
 
Allianspartiernas övertygelse är att Bildningsstaden Borås behöver ha ett ökat fokus på kunskap och 
bildning, inte på att minska elevernas möjligheter till en högkvalitativ utbildning.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att återkomma med en risk- och konsekvensanalys till 
nämndens sammanträde den 28 augusti 2018 med anledning av Bäckängsgymnasiets och Sven Eriksonsgymnasiets beslut 
att inte erbjuda nationella prov. Analysen ska ha sin utgångspunkt i på vilket sätt fattat beslut leder till ökat fokus på 
kunskap. Ur analysen ska såväl elev- som medarbetarperspektivet av det fattade beslutet framgå. 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Amanda Wiktorsson (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Rasmus Kivinen (M) 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2018-06-11 
INITIATIVÄRENDE	  

	  

Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till? 
 
Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller yrkeslivet. Det är en 
förutsättning för att eleverna ska få friheten att bestämma över sina egna liv. I gymnasieskolan har 
eleverna rätt till en minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för lärarledd undervisning. Nu visar 
det sig efter en granskning av Skolinspektionen att gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av 
undervisningstid skiljer sig kraftigt. 
 
En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer inte upp inställda lektioner och 
genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det ser med andra ord bra ut på papperet, men eleverna kan förlora 
många timmars undervisningstid under sin studietid. 
 
Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa hade en bristande uppföljning 
av den faktiska undervisningstiden. Det innebär att eleverna på de skolorna mister den undervisning de 
har rätt till. 
 
Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en tydlig uppföljning från 
huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning istället delegeras till rektorn. Det leder till att det ser olika 
ut på olika skolor, och så ska det självklart inte vara. 
 
Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god utbildning är en förutsättning för 
att eleverna ska få möjlighet att bestämma över sina egna liv och få alla möjligheter de har rätt till. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att till nämndens sammanträde den 25 september 2018 
återkomma med en utredning som ska svara på följande frågor: 
 

• Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 
• Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den garanterade 

undervisningstiden? 
• Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 
• Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och säkerställer att alla elever får den 

undervisning de har rätt till? 
 

 
Andreas Cerny (L) 
 
Amanda Wiktorsson (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Rasmus Kivinen (M) 
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