
 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-05-16   1(7) 
 

 
 
Tid och plats  
Tisdagen den 16 maj 2017, kl. 16.00-16.40, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 80-92 
 
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) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Stina Medelius (M) 
Alva Mannberg (M) 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD)  
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Towe Norder personalföreträdare 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 15 maj kl. 17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 9 maj kl.17.00-18.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 15 maj kl. 18.00-19.00. 
 
§ 80 
Justering 
Niklas Hallberg (SD) med Lisa Berglund (KD) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 18 maj 2017. 
 
§ 81 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 82 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 83 Dnr 2017/UN0078 042 
Budgetuppföljning april 2017 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett underskott på 2,8 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 vuxenutbildnings-
nämnden 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 beslut 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. 

Föreliggande behov om 4,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- och tillbyggnads-
projekt.  

Föreliggande behov om 3,0 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringar 
av inredning och inventarier på 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 april 2017. 

 
§ 84 Dnr 2017/UN0056 612 

Remiss – Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad 
remiss för yttrande. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra 
möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i 
gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna. 
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Yrkanden 
Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut där man yrkar att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen (bilaga 1 till protokollet). 
 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita 
Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Kim Lindberg (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag och därmed avstyrker motionen. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande 
Nej innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat: 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare: 

 
Ja-röst 

 
Nej-röst 

Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L) X   
Anita Spjuth (V) X   
Anders Jonsson (S) X   
Birgitta Bergman (M) X   
Lisa Berglund (KD) X   
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) X   
Niklas Hallberg (SD)  X  
Kim Lindberg (V) X   
Antal: 8 1  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Anders Jonssons (S) och Kim 
Lindbergs (V) yrkande. 
 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 

 
§ 85 Dnr 2016/UN0150 609 
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola  och gymnasieskola 
läsåret 2015-2016; Undervisning och resultat 2016 –  Analys och åtgärder 
Enligt Kommunstyrelsens beslut ska nämnderna utifrån kvalitetsrapporten Undervisning och 
resultat 2016 göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och 
förbättra i verksamheterna. En redovisning har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning, och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 86 Dnr 2017/UN0116 020 
Plan för kompetensförsörjning Gymnasie- och vuxenut bildningsförvaltningen  
Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2016-12-06 om Budget 2017:2. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan och redovisa denna vid Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i maj 2017. En Plan för kompetensförsörjning 
gällande Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan för 
kompetensförsörjning. 

 
§ 87 Dnr 2017/UN0089 027 
Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad 
remiss för yttrande. Motionärerna föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
• Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan 
 pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra 
 punkter som specificeras i motionen. 
• Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens ”Plan för lika rättigheter och 
 möjligheter”. 
• Borås Stad inrättar ett hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 
 hbtq-rörelsen i Borås. 
• Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som 
 är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 
• Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 
 publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 
• Skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 
 integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 
• Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Lisa Berglund (KD) och Anna-Lena Svensson Forsberg (C) lägger ett alternativt 
förslag till beslut där man yrkar att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 
motionen (bilaga 2 till protokollet). 
 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita 
Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Kim Lindberg (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag och därmed tillstyrker motionen. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
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Omröstningsresultat: 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare: 

 
Ja-röst 

 
Nej-röst 

Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V) X   
Anders Jonsson (S) X   
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD)  X  
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD)  X  
Kim Lindberg (V) X   
Antal: 4 5  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M), Lisa Berglunds (KD) och Anna-
Lena Svensson Forsbergs (C) yrkande. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen och översänder svaret till Kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

 
§ 88 Dnr 2017/UN0117 015 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan v id samhällsstörningar 
och extraordinära händelser  
Förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser har reviderats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser, 
och uppdrar åt utbildningschefen att svara för uppdatering av bilagorna. 

 
§ 89 Dnr 2017/UN0118 209 
Beslut gällande lokaler - ombyggnation 
Ett kostnadsförslag gällande mindre ombyggnationer vid Almås- och Bäckängsgymnasiet 
har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat 2017-04-28 
genomförs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska 
besluten. 
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§ 90  
Anmälningsärenden  
a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag anmälningsärenden – Årlig redovisning av Borås 

Stads inkomna synpunkter 2016 (2016/UN0146 109) 
 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Tilläggsanslag i Budget 2017 – Fördelning av 

generellt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen (2016/UN0122 041) 
 
c) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 

(2017/UN01119 600) 
 
d) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 

introduktionsprogram efter tillsyn i Almåsgymnasiet A (2016/UN0154 612) 
 
e) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 

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

introduktionsprogram efter tillsyn i Almåsgymnasiet C (2016/UN0156 612) 
 
g) Skolinspektionen. Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borås kommun 

(2016/UN0153 615) 
 
h) Barn- och elevombudet, beo. Beslut – Anmälan enligt 6 kap, skollagen (2010:800) 

(2017/UN0019 612) 
 
i) FSG-protokoll 2017-05-03                
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –i) till handlingarna. 
 
§ 91  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 17. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 16 maj 2017. 
 

§ 92  
Rapport från programråd 
Niklas Hallberg (SD) redogör för programrådet Handel- och administrationsprogrammet. 
 
Amanda Wiktorsson (M) och Anita Spjuth (V) informerar från programrådet för Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori. 
 
Sofia Bohlin (S) har deltagit vid programrådet för Hantverksprogrammet Florist/Inredning. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Niklas Hallberg 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 maj 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2017-05-15 
Alternativt Beslutsförslag 

Remiss – Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism 
 

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för elever med autism 
(autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i 
de kommunala gymnasieskolorna. 
 
Vi anser att arbete mot ojämlikhet i skolan är extra viktigt och att sända detta remissvar är en 
stark signal att dessa elevers behov inte får åsidosättas. De har rätt att få den möjlighet till 
studier som alla elever har, därför måste vi måna om att fler alternativa möjligheter ges. 
 
Skolinspektionens beslut och beskrivning av brister ang. Torget tar sin utgångspunkt i 
åtgärder som inte uppfylls, inte att eleverna ej erbjuds praktiska/estetiska aktiviteter från 
första början. Vi anser därmed att motionens intentioner går utöver skolinspektionens 
beskrivning av brister och knappast berör lagd motion. 
 
I liggande remissvar läggs ingen tonvikt vid estetiska program som konst, teater, skulptur, 
dans och så vidare, vilket vi ser som en brist. Hur tillser vi att elever med autism även kan 
välja sådana program och kurser?  
 
Med bakgrund av ovanstående föreslås följande ändringar i remissvaret för nämnden 
att besluta om: 
 
Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen. 
 
Att tredje och fjärde stycket i sammanfattningen och fjärde och femte stycket i texten som 
helhet, ändras till: 
 
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016 
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen 
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 september 
2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
tillse att elever med autism får en möjlighet att välja praktiska/estetiska program och kurser 
efter eget önskemål så långt det är möjligt. Genomgå den utbildning som de antagits till med 
den assistans och hjälp de har rätt till efter behov. Och under utbildningstiden läsa de 
program/kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på såväl 
högskoleförberedande program som yrkesprogram. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser att underlätta det pågående arbetet för att 
fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete 
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Nämnden anser därmed att utredning och 
förbättringsförslag är behövliga. Motionen tillstyrks. 
 
Niklas Hallberg (SD) Jovan Vuckovic (SD) 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN                                      2017-05-16 

 
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 

Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 

Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” på remiss till stadens 
nämnder. Motionärerna anger att många hbtq-personer fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och 
dåligt bemötande av vården, skolan, och/eller andra offentliga instanser. 

Inledningsvis vill Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tydligt markera att det självklart är oacceptabelt att 
medborgare blir diskriminerade eller blir illa bemötta från någon av de verksamheter som kommunen ansvarar 
för. Professionalism och serviceanda ska alltid prägla våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de 
kommer i kontakt med i sitt arbete. Likadant ska det naturligtvis också vara på stadens olika arbetsplatser. 

Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot på problemen. Gemensamt för förslagen är att det 
varken finns kostnadsberäkning för genomförandet eller finansiering angivet. Vissa av målen innebär relativt 
stora insatser och som sådana är de också kostsamma. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att Borås Stad regelmässigt ska skaffa sig en uppfattning om 
kostnader förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering bland mål och aktiviteter 
behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är begränsade och det är inte möjligt att genomföra alla 
satsningar man önskar. 

Dessutom beslutade Kommunfullmäktige i april 2017 att ge alla nämnder och styrelser, således även Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden, i uppdrag 2017/2018 att ”utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen, verka för att arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka 
diskriminering. Ett särskilt fokus under 2017 är hbtqia-perspektivet.”. Hbtq är genom fullmäktiges uppdrag 
något Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer ha fokus på framöver. 

Med anledning av ovanstående föreslås nämnden besluta 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” med ovanstående 
skrivning som motivering. 

Att översända svaret till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 

Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
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