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Tid och plats  
Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 16.00-17.10, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 1-27 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S)  
Birgitta Bergman (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kim Lindberg (V) ersättare för Per Flensburg (MP) 
 
Övriga närvarande 
Sofia Bohlin (S) 
Sead Omerovic (S) 
Ramadhan Hashim (S) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Stina Medelius (M) 
Alva Mannberg (M) 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Emelie Hansson nämndsekreterare Förskoleförvaltningen 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 30 januari kl. 17.30-18.10. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 26 januari kl.16.00-17.45. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 30 januari kl. 17.00-18.00. 
 
§ 1 
Justering 
Andreas Cerny (L) med Birgitta Bergman (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 2 februari 2017. 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 3 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 4 Dnr 2017/UN0003 605 
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2017  
Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2017 har upprättats. 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per program samt en avstämning mot 
definitiv Budget 2017:2. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasieskolans interkommunala 
ersättningar att gälla för år 2017. 
 

§ 5 Dnr 2017/UN0003 605 

Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2 017 
Ett förslag till gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för år 2017 har upprättats. 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader samt en avstämning mot Budget 
2017:2. 

Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasiesärskolans interkommunala 
ersättningar att gälla för år 2017. 

 
§ 6 Dnr 2017/UN0018 605 
Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättn ingar år 2017 
Ett förslag till kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar för år 2017 har 
upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för kommunala vuxenutbildningens 
interkommunala ersättningar att gälla för år 2017. 
 

§ 7 Dnr 2017/UN0004 612 
Bidragsbelopp för ersättningar till fristående gymn asieskolor och 
gymnasiesärskolor år 2017 
Ett förslag till bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
för år 2017 har upprättats. 
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
administration, mervärdesskatt samt lokalkostnader. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor år 2017 enligt upprättade förslag. 
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§ 8 Dnr 2017/UN0008 009 
Undertecknande av Gymnasie- och vuxenutbildningsnäm ndens officiella 
skrivelser 
Enligt det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
ska nämnden fatta beslut om hur officiella skrivelser ska undertecknas. 

Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens officiella skrivelser ska undertecknas av 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, alternativt mötesordförande, och förvaltningschef. 

 
§ 9 Dnr 2017/UN0005 002 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegering/f ördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till utbildningschef  
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. I en kommun 
är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas reglementen är det nämnden som 
har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås Stad fördelar nämnden arbetsmiljöuppgifterna till 
förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor delegerar samtliga 
förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till utbildningschefen. 
Utbildningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.  

 
§ 10 Dnr 2017/UN0009 615 
Anta anbud för externa utbildningsanordnares räknin g – Delegering gällande 
beslut om kravspecifikation samt antagande av anbud  för Vuxenutbildningen 
Utbildningsnämnden fastställde 2003-04-22, § 49, Upphandlingsordning för vuxenutbildningen. 
Momenten ”Kravspecifikation” samt ”Antaga anbud” ska beslutas av tre förtroendevalda enligt 
delegationsbeslut.  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till Helene Sandberg (S), Andreas Cerny (L) och Anita 
Spjuth (V) att besluta om kravspecifikation samt anta anbud för vuxenutbildningen. Som ersättare väljs 
Anders Jonsson (S) och Birgitta Bergman (M). 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 
 

 
 
 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-01-31   4(14) 
 

§ 11 Dnr 2017/UN0010 612 
Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskola n och 
vuxenutbildningen 2017-2018  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att vara nämndens särskilda 
kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen: 
 
Almåsgymnasiet  Bäckängsgymnasiet 
Anita Spjuth (V)  Per Flensburg (MP) 
Stina Medelius (M)  Lisa Berglund (KD) 
Jovan Vuckovic (SD)  Kim Lindberg (V) 
 
Bergslenagymnasiet  Viskastrandsgymnasiet 
Anita Spjuth (V)  Anders Jonsson (S) 
Alva Mannberg (M)  Ramadhan Hashim (S) 
   Amanda Wiktorsson (M) 
 
Sven Eriksonsgymnasiet  Tullengymnasiet 
Andreas Cerny (L)  Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD)  Sead Omerovic (S) 
Sofia Bohlin (S) 
 
Vuxenutbildningen 
Helene Sandberg (S) 
Birgitta Bergman (M) 
Kamran Rousta (L) 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 
 

§ 12 Dnr 2017/UN0011 612 
Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens repre sentanter i 
programråd  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsätter följande programråd för tiden 
2017-01-01—2018-12-31: 

 
Barn- och fritidsprogrammet 
Programråd för Barn- och fritid. Omfattar inriktningarna Fritid och hälsa, Pedagogiskt 
arbete, Socialt arbete. Gäller för samtliga inriktningar på Almåsgymnasiet och inriktningen 
Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Programråd för Husbyggnad  
Omfattar inriktningen Husbyggnad 
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Programråd för Mark/Anläggning. 
Omfattar inriktningarna Anläggningsfordon, Mark- och anläggning. 
 
Programråd för Måleri.  
Omfattar inriktningen Måleri. 
 
Programråd för Plåtslageri.  
Omfattar inriktningen plåtslageri. 
 
El- och energiprogrammet 
Programråd för El/Energi 
Omfattar inriktningarna Automation, Elteknik och Energiteknik. 
 
Programråd för El/Data 
Omfattar Dator- och kommunikationsteknik 
 
Fordons- och transportprogrammet 
Programråd för Transport/Logistik.  
Omfattar inriktningarna Transport och Godshantering. 
 
Programråd för Personbilsteknik/Karosseri.  
Omfattar inriktningarna Personbil, Karosseri och lackering samt Lastbil och mobila maskiner. 
 
Handels- och administrationsprogrammet 
Programråd för Handel/Administration  
Omfattar inriktningarna Administrativ service, Handel och service 
 
Hantverksprogrammet 
Programråd för Florist/Inredare 
Omfattar inriktningen Florist och Florist/Inredning. 
 
Programråd för Frisör 
Omfattar inriktningen Frisör 
 
Programråd för Stylist 
Omfattar en profil från inriktningen Övriga Hantverk 
 
Programråd för Textil design 
Omfattar inriktningen Textil design.  
 
Hotell- och turismprogrammet 
Programråd för Hotell/Turism 
Omfattar inriktningarna Hotell och konferens, Turism och resor 
 
Teknikcollegeråd 
Programråd/Teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och 
Teknikprogrammet 
Omfattar inriktningarna Processteknik, Produkt- och maskinteknik (profil Tryckteknik) och 
Svetsteknik på Industritekniska programmet samt inriktningen Produktionsteknik på 
Teknikprogrammet. 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Programråd för Bageri/konditori 
Omfattar inriktning Bageri och konditori.  
 
Programråd för Restaurang och livsmedel 
Omfattar inriktningarna Färskvaror, delikatesser och catering samt Kök och servering.  
 
VVS- och fastighetsprogrammet 
Programråd för VVS/Fastighet 
Omfattar inriktningarna Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS 
 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Programråd för Omvårdnad 
Omfattar följande lokala profiler finns på programmet; Generationer i samhället, Hälsa och 
säkerhet samt Medicin utan gränser. Vårdutbildningen på Vuxenutbildningen ingår i rådet. 
 
Programråden ska ha följande sammansättning: 
Arbetsgivare 2 eller fler ord + 2 eller fler ers 
Arbetstagare 2 eller fler ord + 2 eller fler ers 
Utbildningsnämnden 1 ord + 1 ers 
Skolledare 1 ord + 1 ers 
Lärare 1 ord + 1 ers 
Elever 1 ord + 1 ers 
 
Respektive programråd utser en ordförande, vice ordförande samt sekreterare. 
 
Företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd erhåller arvode enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Programråden har möjlighet att adjungera nyckelpersoner till programrådens möten, dock utan ersättning. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer riktlinjer för programrådens arbete daterat 2017-01-31. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utser följande förtroendevalda att vara nämndens representanter i 
programråden: 
 
Programråd för Barn- och fritid. 
Ordinarie: Ramadhan Hashim (S) Ersättare: Amanda Wiktorsson (M) 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Programråd för Husbyggnad  
Ordinarie: Anna-Lena Svensson Forsberg (C) Ersättare:  Anders Jonsson (S) 
 
Programråd för Mark/Anläggning. 
Ordinarie:  Anders Jonsson (S) Ersättare:  Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Programråd för Måleri.  
Ordinarie:  Sofia Bohlin (S) Ersättare:  Lisa Berglund (KD) 
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Programråd för Plåtslageri.  
Ordinarie:  Helene Sandberg (S) Ersättare:  Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
El- och energiprogrammet 
Programråd för El/Energi 
Ordinarie: Kamran Rousta (L) Ersättare:  Ramadhan Hashim (S) 
 
Programråd för El/Data 
Ordinarie: Per Flensburg (MP) Ersättare:  Kamran Rousta (L) 
 
Fordons- och transportprogrammet 
Programråd för Transport/Logistik 
Ordinarie:  Jovan Vuckovic (SD) Ersättare:  Andreas Cerny (L) 
 
Programråd för Personbilsteknik/Karosseri 
Ordinarie:  Andreas Cerny (L) Ersättare:  Anders Jonsson (S) 
 
Handels- och administrationsprogrammet 
Programråd för Handel/Administration  
Ordinarie:  Kim Lindberg (V) Ersättare:  Niklas Hallberg (SD) 
 
Hantverksprogrammet 
Programråd för Florist/Inredare 
Ordinarie:  Alva Mannberg (M) Ersättare:  Sofia Bohlin (S) 
 
Programråd för Frisör 
Ordinarie:  Kim Lindberg (V) Ersättare:  Stina Medelius (M) 
 
Programråd för Stylist 
Ordinarie:  Anita Spjuth (V) Ersättare:  Alva Mannberg (M) 
 
Programråd för Textil design 
Ordinarie:  Stina Medelius (M) Ersättare:  Helene Sandberg (S) 
 
Hotell- och turismprogrammet 
Programråd för Hotell/Turism 
Ordinarie:  Birgitta Bergman (M) Ersättare:  Jovan Vuckovic (SD) 
 
Programråd/Teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och 
Teknikprogrammet 
Ordinarie:  Helene Sandberg (S) Ersättare:  Lisa Berglund (KD) 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Programråd för Bageri/konditori 
Ordinarie:  Amanda Wiktorsson (M) Ersättare:  Anita Spjuth (V) 
 
Programråd för Restaurang och livsmedel 
Ordinarie:  Niklas Hallberg (SD) Ersättare:  Sead Omerovic (S) 
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VVS- och fastighetsprogrammet 
Programråd för VVS/Fastighet 
Ordinarie:  Per Flensburg (MP) Ersättare:  Amanda Wiktorsson (M) 
 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Programråd för Omvårdnad 
Ordinarie:  Birgitta Bergman (M) Ersättare:  Anders Jonsson (S) 
 

§ 13 Dnr 2017/UN0012 615 
Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämnden till YH-
utbildningarnas ledningsgrupper  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anita Spjuth (V) att vara nämndens representanter i 
ledningsgruppen för utbildningen Teknisk textiltekniker, Per Flensburg (MP) att vara nämndens representant 
för utbildningen Digital business developer, Birgitta Bergman (M) att vara nämndens representant för 
utbildningen Garment technical designer samt Anna-Lena Svensson Forsberg (C) att vara nämndens 
representant för utbildningen Stödpedagog vid Borås Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen. 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 
 

§ 14 Dnr 2017/UN0013 104 
Val av fadderpolitiker vid Ungdomsrådets rådslag  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Kim Lindberg (V) och Amanda Wiktorsson (M) att vara 
nämndens representanter vid Ungdomsrådets rådslag. 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 
 

§ 15 Dnr 2016/UN0186 009 
Remiss – Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle  
Arbetslivsnämnden har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad 
remiss för yttrande. Program för ett integrerat samhälle som fastställdes av 
Kommunfullmäktige 2015-01-15 gäller fram till 2018. Arbetslivsnämnden har uppdraget och 
ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Ett förslag till uppföljning har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänder upprättad uppföljning av Program för ett integrerat 
samhälle till Arbetslivsnämnden. 
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§ 16 Dnr 2015/UN0153 289 
Godkännande av projekteringsframställan avseende om byggnation av 
Viskastrandsgymnasiet  
Utbildningsnämnden hemställde 2015-08-11 till Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie 
för en ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet ska genomföras. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutade om att genomföra en förstudie 2015-12-15. Projektet finns upptaget i Borås Stads 
investeringsbudget för 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna upprättad anslagsframställan 
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad projekteringsframställan för ombyggnation av 
Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2. 
 

§ 17 Dnr 2015/UN0070 289 
Godkännande av projekteringsframställan avseende om byggnation av Sven 
Eriksonsgymnasiet  
Utbildningsnämnden skickade 2015-03-03 en framställan till Lokalförsörjningsnämnden om att 
genomföra en förstudie för en ombyggnation av Sven Eriksonsgymnasiet. Projektet fanns 
upptaget i investeringsbudgeten för 2015 som ett utredningsuppdrag. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad projekteringsframställan för ombyggnad av 
Sven Eriksonsgymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1. 
 

§ 18 Dnr 2016/UN0171 002 
Ändring i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens de legationsordning  
Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-25, § 135 om nu gällande delegationsordning. 
En ändring gällande delegat behöver göras i delegationsordningen för mottagande och 
antagning vid gymnasiesärskolan. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer delegationsordning gällande mottagande och antagning vid 
gymnasiesärskolan att gälla fr.o.m. 2017-01-31. 
 

§ 19 Dnr 2016/UN0122 041 
Ombudgetering 1 i 2017 års budget, fördelning av bu ffert  
Den planerade om- och tillbyggnaden av Bäckängsgymnasiet är i sitt slutskede. 
Bäckängsgymnasiet är i behov av investeringar för inventarier som beräknats kosta ca 3,2 mnkr. 
Om- och tillbyggnationen omfattar bl. a. bibliotek, matsal och administrativa ytor. För att möta 
behovet och klara rådande tidsförhållande för färdigställande föreslås att Bäckängsgymnasiet  
tilldelas 1 200,0 tkr av buffert.  
 
Enligt tilläggs- och ändringsyrkande av Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Budget 2017:2 föreslogs det att, inom budgetramen 
för förvaltningens centrala administration, omprioritera 1 mnkr till att påbörja arbetet med en 
lönesatsning för lärare verksamma inom Vuxenutbildningen i likhet med de förutsättningar som 
ställts inom ramen för lärarlönelyftet. Förslaget röstades igenom med bifall från Liberalerna, 
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 
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För att inte de ekonomiska konsekvenserna för den gemensamma administrationen under 2017 
ska hindra skolutvecklande åtgärder, kompetensutveckling m.m. för all personal i den 
gemensamma administrationen föreslås att medel omfördelas från bufferten. 
 
Total buffert uppgår till 4 941,0 tkr.  
 
Ombudgetering görs enligt följande: 
Ansvar          Gymnasieskola VerksamhetTkr 
2523              Bäckängsgymnasiet 6550 Lokaler och fysiskmiljö                    1 200,0 
2530              Vuxenutbildning 6636 Lärarledd undervisning                    1 000,0 
2501 Buffert  9980 Buffert                                            -2 200,0 
                                                                         0,0 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1 i 2017 års budget. 
 

§ 20 Dnr 2016/UN0122 041 
Fördelning av lokalanpassning/inventarieanslaget  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har framför behov av anslag om 4,0 mnkr för 
lokalanpassning/inventariebehov. Av dessa medel fördelas 2,0 mnkr till inventarier för 
Bäckängsgymnasiets färdigställdande lokaler samt nybyggt bibliotek.  
 
Fördelning görs enligt följande: 
Ansvar         Gymnasieskola VerksamhetTkr 
2523              Bäckängsgymnasiet 6550 Lokaler och fysiskmiljö                    2 000,0 
2501                                                                  -4 000,0 
Kvarvarande medel för lokalanpassningar/inventarier                                              -2 000,0 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner fördelning av äskade medel i 2017 års budget. 
Beslutet gäller under förutsättning att beslut om anslagstilldelning fattas av Kommunstyrelsen. 
 

§ 21 Dnr 2016/UN0138 615 
Redovisning av uppdrag – Möjligheten för utbildning  inom särskild utbildning 
för vuxna  
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-15, § 179, fattades beslut om 
Utbildningsnämndens budget 2016:2. Utbildningsförvaltningen fick då bl.a. i uppdrag att 
undersöka möjligheten för utbildningar inom särskild utbildning för vuxna. En redovisning 
upprättades som nämnden vid sitt sammanträde 2016-08-23 mottog. Ärendet skickas nu vidare 
till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden expedierar upprättad redovisning till Kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
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§ 22 Dnr 2016/UN0105 108 
Beslut om förlikningsavtal  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar för Borås kommuns räkning om förlikning i ärende avseende 
mottagande i gymnasiesärskolan. Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att underteckna förlikningsavtalet. 
 

§ 23  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 

(2016/UN0175 006) 
 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning 

gällande förtroendeuppdrag (2016/UN0201 102) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads arkivregler 

(2016/UN0177 004) 
 
d) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Grafiska regler för Borås Stad 

(2017/UN0006 008) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering Riktlinjer för medborgardialog 

(2016/UN0011 106) 
 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program för ett tillgängligt samhälle 

2017-2020 (2017/UN0014 739) 
 
g) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Justering av nämndreglementen i Borås Stad 

(2015/UN0201 003) 
 
h) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Delårsrapport januari-augusti 2016 för 

nämnderna och de kommunala bolagen (2016/UN0067 042) 
 
i) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads styr- och 

ledningssystem (2016/UN0200 012) 
 
j) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

(2016/UN0199 012) 
 
k) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås 2025- vision och strategi 

(2016/UN0198 012) 
 
l) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Borås Stads program för föräldrastöd 

(2016/UN0204 012) 
 
m) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): 

Entreprenörskap i för- och grundskolan (2015/UN0120 611) 
 
n) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bäckängsgymnasiet  

(2016/UN0086 469) 
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o) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bergslenagymnasiet  

(2016/UN0086 469) 
 
p) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Tullengymnasiet  

(2016/UN0086 469) 
 
q) Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i 

Tullengymnasiet (2016/UN0157 612) 
 
r) Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter 

tillsyn i Almåsgymnasiet C (2016/UN0156 612) 
 
s) Skolinspektionen. Beslut efter kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i 

Borås Stad (2016/UN0207 610) 
 
t) Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter 

tillsyn i Almåsgymnasiet B (2016/UN0155 612) 
 
u) Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter 

tillsyn i Almåsgymnasiet A (2016/UN0154 612) 
 
v) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för avgifter till International Baccalaureate 

Office för bidragsåret 2016 (2016/UN0193 047) 
 
w) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsår 2016 
(2016/UN0194 047) 

 
x) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk 

vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016 (2016/UN0194 047) 
 
y) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna för 

bidragsår 2016 (2016/UN0194 047) 
 
z) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 

2016 (2016/UN0183 047) 
 
å) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-12-31 

(2016/UN0167 618) 
 
ä) FSG-protokoll 2017-01-18         
          
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – ä) till handlingarna. 
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§ 24  
Avgivna skrivelser 
a) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande – Överklagat ärende angående tillämpning av 
 skollagen, Ljud och Bildskolan LBS AB (2016/UN0127 612) 
 
b) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande – Överklagat ärende angående tillämpning av 
 skollagen, Drottning Blankas gymnasieskola AB (2016/UN0128 612) 
   
c) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om skolsituation för elev vid Vuxenutbildningen i 
 Borås kommun (2016/UN0197 615) 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – c) till handlingarna. 
 
§ 25  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1-8. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 31 januari 2017. 
 

§ 26  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besök vid Viskastrands- och Sven Eriksonsgymnasiet. Genomgående 
för dessa besök är att man träffar såväl skolledning, personal (även inom elevhälsan) och elever 
för att få en bild av skolans utbildningar, uppnådda resultat och framtida utveckling. 
 
§ 27  
Rapport från YH ledningsgrupp 
Anita Spjuth (V) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Teknisk textiltekniker. 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-
utbildningarna Produktionstekniker samt Stödpedagog (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) och informerar från dessa möten. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Andreas Cerny (L) 
Ordförande  
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 februari 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 


