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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Tisdagen den 31 januari klockan 14.00 
 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 
 
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Stora Brogatan 45, plan 2 
 
1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
 Tid för justering fredagen den 3 februari. 
 
2 Godkännande av föredragningslistan 
 
3 Allmänhetens frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
4 Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2017 

(2017/UN0003 605)     Bilaga 
 
5 Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2017 

(2017/UN0003 605)     Bilaga 
 
6 Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2017 

(2017/UN0018 605)     Bilaga 
 
7 Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och gymnasie- 

särskolor år 2017 (2017/UN0004 612) Bilaga 
 
8 Undertecknande av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens officiella 

skrivelser (2017/UN0008 009) Bilaga 
 
9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegering/fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter till utbildningschef (2017/UN0005 002) Bilaga 
 
10 Anta anbud för externa utbildningsanordnares räkning – Delegering 

gällande beslut om kravspecifikation samt antagande av anbud för 
Vuxenutbildningen (2017/UN0009 615 ) Bilaga 

 
11 Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxen- 

utbildningen 2017-2018 (2017/UN0010 612) Bilaga 
 
12 Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i 

programråd (2017/UN0011 612) Bilaga 
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13 Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 

YH-utbildningarnas ledningsgrupper (2017/UN0012 615) Bilaga 
 
14 Val av fadderpolitiker vid Ungdomsrådets rådslag (2017/UN0013 104) Bilaga 
 
15 Remiss – Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 

(2016/UN0186 009) Bilaga 
 
16 Godkännande av projekteringsframställan avseende ombyggnation 

 av Viskastrandsgymnasiet (2015/UN0153 289) Bilaga 
 
17 Godkännande av projekteringsframställan avseende ombyggnation 

av Sven Eriksonsgymnasiet (2015/UN0070 289) Bilaga 
 
18 Ändring i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegations- 

ordning (2016/UN0171 002) Bilaga 
 
19 Ombudgetering 1 i 2017 års budget, fördelning av buffert 

 (2016/UN0122 041) Bilaga 
 
20 Fördelning av lokalanpassning/inventarieanslaget (2016/UN0122 041) Bilaga 
 
21 Redovisning av uppdrag – Möjligheten för utbildning inom särskild 

utbildning för vuxna (2016/UN0138 615) Bilaga 
 
22 Beslut om förlikningsavtal (2016/UN0105 108) Sekretess 
 
23 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 
24 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 
 
25 Delegationsbeslut 
 
26 Övriga frågor 

• Rapport från programråd/lärlingsråd/YH ledningsgrupp 
• Kontaktpolitikerbesök 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande Anders Waldau 
  Utbildningschef 
   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2017  
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasieskolans interkommunala ersättningar 
att gälla för år 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0003 605 
Handläggare:  Michael Malmström, tel 033-35 77 37 

Ärende 4 



    PM 
    2017-01-31 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för 201 7. 
 
I bilaga anges ersättningsbelopp per termin för 2017. 
 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per program 
samt en avstämning mot definitiv Budget 2017:2.  
 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa de angivna beloppen att gälla för 2017. 

 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 

 



BORÅS STAD
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Ekonomi

Sid 1

Av kommunen fastställd prislista för interkommunala  
ersättningar för gymnasieskolan 2017

Program Pris per Pris per
elev och termin, kr elev och månad

"Gy11" BF Barn- och fritidsprogrammet 40 500 6 750
gymnasieskolan BA Bygg- och anläggningsprogrammet 53 200 8 867

BA inriktning anläggningsfordon 110 700 18 450
EE El- och energiprogrammet 56 400 9 400
ES  Estetiska programmet 44 000 7 333
ES inriktning musik 43 100 7 183
FT Fordons- och transportprogrammet 63 800 10 633
FT inriktning transport 89 200 14 867
HA Handels- och administrationsprogrammet 42 800 7 13 3
HV Hantverksprogrammet 66 600 11 100
HT Hotell- och turismprogrammet 46 200 7 700
HU Humanistiska programmet 43 000 7 167
IB International Baccalaureate 47 900 7 983
IM Individuellt programm 62 700 10 450
IN Industritekniska programmet 55 900 9 317
NA Naturvetenskapsprogrammet 41 400 6 900
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 58 700 9 783
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 35 500 5 917
TE Teknikprogrammet 39 900 6 650
EK Ekonomiprogrammet 37 200 6 200
VF VVS- och fastighetsprogrammet 59 100 9 850
VO Vård- och omsorgsprogrammet 46 700 7 783
EKENTVS Entreprenör 46 000 7 667
TE Specialutf program Global programme of technolog y 47 600 7 933
NA Specialutformat program Adventure 41 500 6 917

Tillägg för elev på Nationell IdrottsUtbildning kr
Lagidrott, pris elev och termin 6 250 1 042
Individuellidrott, pris elev och termin 7 500 1 250

Skolmåltider ingår med kr 2 131 355

2017-01-31



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2 017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar 
att gälla för år 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0003 605 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 5 



     
 

PM 
   2017-01-31 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för 2017. 
 
Följande priser är beräknade för gymnasiesärskolan 2017. 
 
Nationella och specialutformade program      133 000 kr per termin 
Individuella program Verksamhetsträning     253 500 kr per termin  
Individuella program Yrkesträning     164 500 kr per termin 
 
 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader samt en 
avstämning mot Budget 2017:2. 
 
Prislistan för Nationella och specialutformade program, individuella 
program Yrkesträning och individuella program Verksamhetsträning är 
höjda med 3 % sedan föregående prislista för 2016. 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa de angivna beloppen att gälla för 2017. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättn ingar år 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för kommunala vuxenutbildningens interkommunala 
ersättningar att gälla för år 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0018 605 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 6 



 

 

 

Prislista Vuxenutbildningen i Borås 2017 
 
 
 

Verksamhet    Pris 
 

• Sfi     44 kr/timme 

• Sfi för personer med syn – och hörselnedsättning 90 kr/timme 

• Gruv     71 kr/poäng 

• Gy-teori (egenregi)    51 kr/poäng 

• Gy-Yrkes (egenregi)    52 kr/poäng 

• Gy-Yrkes (egenregi) i kombination med sfi/gruv. 80 kr/poäng 

• Särvux    508 kr/timme 
 
 
För upphandlad utbildning/kurs (ej sfi) gäller upphandlat pris +5 kr/poäng. För elev i behov av  
särskilt stöd kan ytterligare kostnader tillkomma, enligt individuell överenskommelse. 
 
Kostnader för läromedel, skolmåltider och reseersättning kan tillkomma för elever som är 
berättiga till detta. 
 
Hemkommunen åtar sig att betala hela utbildningskostnaden, även om eleven folkbokför sig i 
Borås under studietiden. Debitering sker ej då eleven avbryter inom en vecka från utbildningens 
start. Priset är fast under hela utbildningstiden. 
 
 
 
 
Diarienummer _________ och beslut i  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ________________ 
 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnas ieskolor och 
gymnasiesärskolor år 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 
2017 enligt upprättade förslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0004 612 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 7 



   PM 
     2017-01-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättning till fristående gymnasieskolor 2017 
 

Bakgrund 
Riksdagen har den 10 juni 2009 fattat beslut om förtydligande av skollagens 
(1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Beslu-
tet innebär att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en 
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. 
Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat om kompletterande föreskrifter (SFS 
2009:672) i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. 
De nya bestämmelserna i skollagen trädde i kraft den 1 juli 2009 och skall tilläm-
pas första gången på bidrag för kalenderår 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande för gymnasieskolan: 
 

• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 

 

• Kommunens budget för verksamheten det kommande året skall ligga till 
grund för fastställandet av bidragen till fristående skolor. Bidragen skall fast-
ställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början. 

 
Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten un-
der löpande budgetår, ska motsvarande tillskott tilldelas de fristående sko-
lorna. 
  
Genom tillägg i förordningen 4 kap 2 § får en kommun som under löpande 
budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin egen regi även minska 
bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån, genom att återstående 
utbetalningar under budgetåret minskas. 

 

• Bidraget till fristående skolor skall bestå av ett grundbelopp och ett tilläggs-
belopp. 

 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till sko-

lans åtagande och elevens behov tas bort. 



 

• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär 
att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. 

 
 

Grundbelopp 
3 § I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19 kap. 46 § skollagen (2010:800) anges vilka 

kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild 

huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Vid tilllämpning av dessa 

bestämmelser ska ersättning för 

 

1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med led-

ningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsori-

entering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader, 

 

2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som 

används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader, 

 

3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykolo-

giska eller psykosociala insatser, 

 

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed 

sammanhängande administration och liknande kostnader, 

 

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre pro-

cent av grundbeloppet, 

 

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det 

totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbe-

lopp), och 

 

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lärverk-

tyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för 

amortering.  
 
I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en sär-
skild variant eller avvikelse i form av riksrekryterande utbildning, bidragets 
grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 6 §. Förordning (2012:402). 
 
Tilläggsbelopp för särskilt stöd 
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen, utö-
ver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Detta tilläggsbelopp skall endast 
avse ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den van-
liga undervisningen. 
 



Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
Ersättning för modersmålsundersvisning skall ingå i tilläggsbeloppet för de ele-
ver som har rätt till sådan undervisning på samma grunder som kommunen fi-
nansierar sådan undervisning. 
 
 
Principer för bidragsberäkning samt bidrag 2017 
För gymnasieskolans del grundas beräkningarna på de resurser som Kommun-
fullmäktige har tilldelat Utbildningsnämnden år 2017 för att sköta verksamheten 
plus de resurser som Utvecklingsenheten har avsatt för sin verksamhet inom 
gymnasieskolan. Dock görs Utbildningsnämndens budget inte på detaljnivån 
”per gymnasieprogram”. För att få fram en kostnadsfördelning mellan pro-
grammen har samma kostnadsfördelning som gällde i bokslut 2015 använts.  
  
När det gäller ersättningen för lokalkostnader, motsvarar den kommunens ge-
nomsnittliga kostnad per elev och program i gymnasieskolan. Redovisning av 
fastigheter har förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning(RKR)s 
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Borås stad har beslutat 
att följa SKLs rekommendation för internränta. 2017 är den satt till 1,75%. 
 
Avdrag från underlaget till grundbidrag har gjorts med kommunens beräknade 
kostnader för insatser för elever i behov av särskilt stöd.  Ersättning för dessa 
kostnader skall istället betalas ut i form av ett individualiserat tilläggsbidrag. Li-
kaså har avdrag från underlaget gjorts med kommunens beräknade administrat-
ionskostnader, för att i stället lägga på lagstadgade 3 procent för att täcka dessa 
kostnader.  
 
Slutligen görs ett påslag på 6 procent som kompensation för att de fristående 
skolorna inte har rätt att lyfta moms på sina kostnader. 

  



              Grundbelopp till fristående skolor pe r program i gymnasieskolan: 
 

Program Grundbelopp, 
kr per elev och 
år 

Varav  
lokaler 

Varav 
 adm 

Varav 
moms 

Barn- o fritid 73 637 11 747 2 023 4 168 

Bygg- o anläggning 100 448 22 483 2 760 5 686 

Bygg- o anl. inr.anl.fordon 223 269 60 925 6 135 12 638 

Ekonomi 66 424 9 504 1 825 3 760 

El- o energi 107 099 21 038 2 943 6 062 

Estetiska 80 937 15 977 2 224 4 581 

Estetiska inri. Musik 78 964 16 040 2 170 4 470 

Fordon 122 780 27 637 3 374 6 950 

Fordon inr. transport 177 324 39 780 4 872 10 037 

Handels- o administration 78 597 15 904 2 160 4 449 

Hantverk 129 165 38 783 3 549 7 311 

Hotell- o turism 85 480 15 173 2 349 4 838 

Humansitisk 78 491 10 088 2 157 4 443 

IB 88 638 9 302 2 436 5 017 

IMPRO 1     

Industri 106 120 19 765 2 916 6 007 

Naturbruk 2     

Naturvetenskap 75 167 10 292 2 065 4 255 

Restaurang- o livsmedel 111 746 28 408 3 071 6 325 

Samhällsvetenskap 62 871 10 217 1 728 3 559 

Teknik 71 866 9 427 1 975 4 068 

VVS- o fastighet 112 777 21 977 3 099 6 384 

Vård- o omsorg 86 741 17 365 2 383 4 910 
1 Aktuellt yrkesprogrampris. 
2 Kommunen har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 

 
 
 

 

 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



   PM 
     2017-01-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2017 
 
Bakgrund 
Riksdagen har den 10 juni 2009 fattat beslut om förtydligande av skollagens 
(1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Beslu-
tet innebär att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en 
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. 
Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat om kompletterande föreskrifter (SFS 
2009:672) i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. 
De nya bestämmelserna i skollagen trädde i kraft den 1 juli 2009 och skall tilläm-
pas första gången på bidrag för kalenderår 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande för gymnasiesärskolan: 
 

• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 

 

• Kommunens budget för verksamheten det kommande året skall ligga till 
grund för fastställandet av bidragen till fristående skolor. Bidragen skall fast-
ställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början. 

 
Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten un-
der löpande budgetår, ska motsvarande tillskott tilldelas de fristående sko-
lorna. 
 
Genom tillägg i förordningen 4 kap 2 § får en kommun som under löpande 
budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin egen regi även minska 
bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån, genom att återstående 
utbetalningar under budgetåret minskas. 

 

• Bidraget till fristående skolor skall bestå av ett grundbelopp och ett tilläggs-
belopp. 

 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till sko-

lans åtagande och elevens behov tas bort. 



 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär 
att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. 

 
Grundbelopp 
Bidraget till fristående skolor skall bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbe-
lopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för: 
 

• Undervisning 

• Läromedel och utrustning. Läromedel och utrustning för särskilt stöd skall 
normalt ingå i grundbeloppet. Om det är läromedel eller utrustning som är 
av extraordinärt slag eller väsentligt avviker från det generella stöd som sko-
lan är skyldig att tillhandahålla, skall kostnaderna ingå i tilläggsbeloppet. 

• Elevvård och hälsovård 

• Måltider 

• Administration (en schablon på 3 procent) 

• Moms (en schablon på 6 procent). Fristående skolor har inte rätt att lyfta 
moms på samma sätt som kommunen. Därför skall kompensation för detta 
lämnas med ett schablonbelopp på 6 procent av det totala bidragsbeloppet 
(grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp). Kommunen är i sin 
tur berättigad till en ersättning från staten på 6 procent av utbetalt belopp. 

• Lokalkostnader 
 
Tilläggsbelopp för särskilt stöd 
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen, utö-
ver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Detta tilläggsbelopp skall endast 
avse ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den van-
liga undervisningen. 
 
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
Ersättning för modersmålsundersvisning skall ingå i tilläggsbeloppet för de ele-
ver som har rätt till sådan undervisning på samma grunder som kommunen fi-
nansierar sådan undervisning. 
 
Principer för bidragsberäkning samt bidrag 2017 
För gymnasiesärskolans del grundas beräkningarna på de resurser som Kom-
munfullmäktige har tilldelat Utbildningsnämnden år 2017 för att sköta verksam-
heten. 
  
När det gäller ersättningen för lokalkostnader, motsvarar den kommunens ge-
nomsnittliga kostnad per elev och program i gymnasieskolan. Redovisning av 
fastigheter har förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning(RKR)s 
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Borås stad har beslutat 
att följa SKLs rekommendation för internränta. 2017 är den satt till 1,75%. 
 
Avdrag från underlaget till grundbidrag har gjorts med kommunens beräknade 
kostnader för insatser för elever i behov av särskilt stöd.  Ersättning för dessa 
kostnader skall istället betalas ut i form av ett individualiserat tilläggsbidrag. Li-
kaså har avdrag från underlaget gjorts med kommunens beräknade administra-



tionskostnader, för att i stället lägga på lagstadgade 3 procent för att täcka dessa 
kostnader. 
 
Slutligen görs ett påslag på 6 procent som kompensation för att de fristående 
skolorna inte har rätt att lyfta moms på sina kostnader. 
 
 
 
 
Grundbelopp till fristående gymnasiesärskolor: 
Program Grundbelopp, kr 

per elev och år 
Varav  

Lokaler 

Varav  

adm 

Varav  

moms 

Gymnasie-

särskolan 299 072 32 707 8 218 16 929 

 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0008 009 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegering/f ördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till utbildningschef 
 
 
Förslag till 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0005 002 
Handläggare:  Caroline Jansson, tel. 033-35 80 48 

Ärende 9 
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Nämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
till utbildningschefen 
 

Ärendet 
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 delegerar nämnden 
samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljö-
uppgifterna vidare i förvaltningen.  
Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer och arbetsledare 
samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller befattning bedriver arbetsmiljöar-
bete som en naturlig del i den dagliga verksamheten och kan fatta beslut om verksamhet-
en. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska alltid se till att mottagaren har befogenhet-
er, resurser samt tillräcklig kunskap och kompetens för uppgiften. Fördelningen av ar-
betsmiljöuppgifter ska vara tydlig och ske skriftligen.  
Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en arbetsmiljöuppgift. 
Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 
 
Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen sker  
inom ramen för samverkanssystemet, på APT, LSG och FSG. Utvärdering av förvalt-
ningens arbete rapporteras till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid uppföljning 
av förvaltningens interna kontrollplan. 
 

Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmil-
jöfrågor delegerar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen till utbildningschefen. Utbildningschefen ges rätt att för-
dela arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.  
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helen Sandberg 
Ordförande   Ander Waldau 
   Utbildningschef 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
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. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till xxx, xxx och xxx att besluta om kravspecifikation samt anta 
anbud för vuxenutbildningen. Som ersättare väljs xxx och xxx. 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0009 615 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 10 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskola n och 
vuxenutbildningen 2017-2018 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen: 
 
Almåsgymnasiet  Bäckängsgymnasiet 
Xxxxx  xxxxx 
Xxxxx  xxxxx 
Xxxxx  xxxxx 
 
Bergslenagymnasiet  Viskastrandsgymnasiet 
Xxxxx  xxxxx 
Xxxxx  xxxxx 
   Xxxxx 
 
Sven Eriksonsgymnasiet  Tullengymnasiet 
Xxxxx  xxxxx 
Xxxxx  xxxxx 
Xxxxx 
 
Vuxenutbildningen 
Xxxxx 
Xxxxx 
Xxxxx 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0010 612 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 11 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens repre sentanter i 
programråd 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Se bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0011 612 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 12 
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Beslut gällande programråd samt val av nämndens rep resentanter 
till respektive programråd 
 
Förslag till 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 
 
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 
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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.  
 
Programråd för Finsnickeri 

Omfattar inriktning Finsnickeri 
 
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. 
 
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 
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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: xxxx (X)  Ersättare: xxxx (x) 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Programråd för Husbyggnad  
Ordinarie: xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd för Mark/Anläggning. 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd för Måleri.  
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd för Plåtslageri.  
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
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El- och energiprogrammet 
Programråd för El/Energi 
Ordinarie: xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Programråd för El/Data 
Ordinarie: xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Fordons- och transportprogrammet 
Programråd för Transport/Logistik 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Programråd för Personbilsteknik/Karosseri 
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Handels- och administrationsprogrammet 
Programråd för Handel/Administration  
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Hantverksprogrammet 
Programråd för Florist/Inredare 
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd för Frisör 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd för Stylist 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Programråd för Textil design 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (x) 
Programråd för Finsnikeri 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Hotell- och turismprogrammet 
Programråd för Hotell/Turism 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Programråd/Teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och 
Teknikprogrammet 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (X) 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Programråd för Bageri/konditori 
Ordinarie:  xxxx (X)  Ersättare:  xxxx (x) 
 
Programråd för Restaurang och livsmedel 
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
VVS- och fastighetsprogrammet 
Programråd för VVS/Fastighet 
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (X) 
 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Programråd för Omvårdnad 
Ordinarie:  xxxx (x)  Ersättare:  xxxx (X) 



    2017-01-31  Bilaga  

 

RIKTLINJER – PROGRAMRÅDEN                 

Samverkan 

För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera programråd för samverkan mellan skola och 

arbetsliv. Samverkan gäller både för elever med skolförlagd utbildning och lärlingselever. 

Utbildning 

Programråden lämnar synpunkter på vilka valbara kurser som ska erbjudas eleverna på respektive 

program. 

Utrustning 

Programråden lämnar synpunkter på vilken utrustning som behövs på respektive yrkesutbildning.  

Programråden verkar för att eleverna får erforderlig skyddsutrustning, arbetskläder, verktyg mm. 

Apl 

Programråden verkar för att alla elever ska få ett arbetsplatsförlagt lärande med hög kvalitet. För 

elever med skolförlagd utbildning gäller detta minst 15 veckors APL och för lärlingselever gäller 

det lärlingsplatser för minst halva utbildningstiden. 

Könsfördelning 

Programråden ska aktivt verka för en jämn könsfördelning inom varje program. 

Kompetensutveckling 

Programråden bidrar till att uppdatera lärarnas kompetens inom yrkesområdet. 

Ekonomi 

Rektor hanterar i samråd med programråden eventuella medel för tex handledarutbildning, 

informationsinsatser, studiebesök, träffar med arbetslivet mm. 

Nätverk 

Programråden verkar aktivt för att öka antalet företag som samverkar mellan yrkesprogrammen 

och näringslivet. 

Återkoppling 

Programråden får återkoppling genom att aktuella frågeställningar förs upp på nämndens möten. 

 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämnden till 
YH-utbildningarnas ledningsgrupper 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxxx att vara nämndens representanter i ledningsgruppen för 
utbildningen Teknisk textiltekniker, xxxxxx att vara nämndens representant för utbildningen Digital business 
developer, xxxxxx att vara nämndens representant för utbildningen Garment technical designer samt xxxxxx att vara 
nämndens representant för utbildningen Stödpedagog vid Borås Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen. 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0012 615 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 13 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Val av fadderpolitiker vid Ungdomsrådets rådslag 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxxx och xxxxx att vara nämndens representanter vid 
Ungdomsrådets rådslag. 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/UN0013 104 
Handläggare:  Eva Lindström, tel. 033-35 77 57 

Ärende 14 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänder upprättad uppföljning av Program för ett integrerat samhälle till 
Arbetslivsnämnden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
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GYMNASIE- OCH                                              
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75 

2017-01-31 
 

2016/UN0186 

sirpa.heikkila@boras.se   

 

 

  Arbetslivsnämnden 
 

 
 
Uppföljning av Program för ett integrerat 
samhälle 
Arbetslivsnämndens diarienummer: 2016/ALN0117 
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Borås Stads 
program för integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen och hur 
Borås Stad ska agera. Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet.  
 
Utbildningsnämnden lämnar följande redovisning av de områden i programmet             
som följs upp 2016. 
 
Arbete   
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet 
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos 
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 
 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. 
 
Fråga 1/Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 
 
Svar: Utbildningsförvaltningen har under 2016 fortsatt varit representerad i Borås 
Stads arbetsgrupp som arbetar med att korta vägen för nyanlända akademiker till ar-
bete. I arbetsgruppen ingår därutöver representanter från Arbetsförmedlingen, Ar-
betslivsförvaltningen, Högskolan, Utvecklingsenheten, Stadsdelarna och Vuxenut-
bildningen. Syftet är att planera för praktik och att stötta och korta vägen till legiti-
mation i de yrken som kräver det eller stötta i att individen kartlägger en process som 
tar hen till det mål man har satt för sig själv, vidare studier, omskolning eller direkt till 
arbete. Förvaltningen ställer sig positiv till att ta emot praktikanter men ser en stor 
fördel om det kan samordnas av Arbetslivsförvaltningen. På så vis blir det en bra in-
troduktion i yrket och även en gemensam grund för handledare. 
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Fråga 2/Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  
 
1. Språkpraktik 
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre 
språkutveckling än eljest. 
2. Prova på praktik/Vägledningspraktik 
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbets-
sökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 
3. Praktik till arbete 
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvali-
teter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning. 
 
Svar: Inom verksamheterna har vuxenutbildningen tagit in praktikanter på språkprak-
tik (2)  och på prova på/vägledningspraktik (3) samt praktik till arbete (2). 
 
Fråga 3/Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan et-
nisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i 
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

 
Svar: Förvaltningen följer det personalpolitiska programmet och ser mångfald i form 
av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar 
som en styrka att ta tillvara. Genom att arbeta med tydliga kravprofiler och kompe-
tensbaserad rekrytering är ambitionen att rätt person anställs för rätt tjänst. Flersprå-
kighet och interkulturell kunskap är värdefulla resurser inom våra verksamheter då vi 
skall möta behoven hos våra elever. I takt med att andelen nyanlända elever ökar så är 
det en kompetens som särskilt lyfts fram i våra rekryteringar till verksamhet inom 
bland annat språkintroduktion, yrkesintroduktion och SFI. Då skolan har ett demo-
kratiskt uppdrag ser förvaltningen det som viktigt att strukturen bland anställda i form 
av olika bakgrund, kompetens och erfarenheter i stor utsträckning speglar strukturen i 
samhället. I alla nämndens verksamheter finns personal med annan etnisk bakgrund.  
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Utbildning   
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI 
ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbets-
marknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka 
inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

 
Fråga 1/ Gäller Utbildningsnämnden 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till 
SFI? 

 
Svar: Vi har under 2016 särskilt arbetat för att den externa leverantören av Sfi-
utbildning (upphandlad utbildning på entreprenad) ska kunna ta emot fler elever. Ar-
betet har lett till att man utökar med flera nya grupper under slutet av 2016  och           
början av 2017. Vi har också tagit in extra personal inom studie- och yrkesvägledning-
en för att skynda på kartläggningarna av eleverna som ligger till grund för det indivi-
duella upplägget av utbildningen. Vi har också utökat med fler Sfi-lärare och fler till-
fälliga lokaler för att kunna klara ökningen av elever. Vi ser att vi börjar komma ikapp 
och kommer med hjälp av dessa satsningar kunna hamna i normalläge igen med vänt-
etiden till Sfi, under 2017.  
 
Fråga 2/ Gäller Utbildningsnämnden 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombi-
nation med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbild-
ning? 

 
Svar: Vi erbjuder flera olika yrkesutbildningar i kombination med sfi. Vi har just nu 
vård, bygg, måltid och service i kombination. Vi planerar för fler under våren t ex. 
barnskötare, handel och fordon.  
 
 
Fråga 3/ Gäller Utbildningsnämnden 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av 
yrkes- och lärlingsutbildningar? 

 
Svar: Vi säkerställer utbudet genom diskussioner med Arbetsförmedlingen (AF) och 
utgår från de bristyrken som råder för tillfället, både inom den privata och kommu-
nala sektorn. Vi samarbetar även med arbetslivsförvaltningen och AF  för att nå de 
personer som är långt från arbetsmarknaden. 
Lärlingsutbildningen  är en pågående utbildningsform där vi informerar och samarbe-
tar med näringslivet och branschorganisationerna. 
Vi deltar också i ett Interregprojekt, KOBRA, som syftar till bättre matchning bl a 
genom utbildningar som leder till arbete. I detta projekt har vi anställda kompetens-
mäklare som särskilt jobbar med att möta näringslivets behov och dessutom får vi i 
projektet del av flera typer av aktuella regionala analyser och verktyg för att kunna 
säkerställa att vi har rätt utbildningar med rätt innehåll.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
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Program för ett 
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta pro-
gram redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av 
kommunens invånare.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla 
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och 
integration.

Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara del-
aktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan 
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en 
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse 
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genom-
syra allt arbete.

Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. 
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.

Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för ar-
betslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i 
integrationsarbetet.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser 
så snart det är möjligt. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare 
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid 
rekrytering.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet 
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi 
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett 
blandat boende.

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det 
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. 
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till soci-
alt hållbar stadsutveckling.

Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och 
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska 
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kom-
munen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald. 
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta 
saknar kontaktnät i samhället.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbild-
ningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teore-
tisk utbildning.

Delaktighet 
Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktig-
het samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig 
behövda och ta del i samhällsutvecklingen. 

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur sam-
hället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet 
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdo-
mar. 

Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara 
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med 
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra med-
borgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.

Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de 
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.
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Trygghet
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyan-
lända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter 
att delta i föreningslivet.

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeom-
sorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-
folkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt 
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsätt-
ningar för hälsa och social hållbarhet.  

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan 
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella per-
spektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna 
och bolagen.

Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är 
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det 
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås 
Stad vara med i sådana.

De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studie-
förbunden. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppfölj-
ning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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POSTADRESS 501 80 Borås   BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00   E-POST boras.stad@boras.se   WEBBPLATS boras.se



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Godkännande av projekteringsframställan avseende om byggnation av 
Viskastrandsgymnasiet 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad projekteringsframställan för ombyggnation av 
Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2015/UN0153 289 
Handläggare:  Jörgen Erlandsson, tel. 033-35 77 46 

Ärende 16 



                                            
    2017-01-31                         2015/UN0153
                                   
  
Sirpa Heikkilä     
033-35 77 75     

Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
    
 

Projekteringsframställan för ombyggnation av 
Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, 
Viskastrand 2. 
Lokalförsörjningsnämndens diarienummer: 2015/LN0066 287 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 
projekteringsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, 
Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2. 
 

  GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
  Helene Sandberg   
  Ordförande   Anders Waldau 
     Utbildningschef 
   

 

















 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Godkännande av projekteringsframställan avseende ombyggnation av 
Sven Eriksonsgymnasiet 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad projekteringsframställan för ombyggnad av 
Sven Eriksonsgymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2015/UN0070 289 
Handläggare:  Jörgen Erlandsson, tel. 033-35 77 46 

Ärende 17 



                                           
        
    2017-01-31                      2015/UN0070                 
     
Sirpa Heikkilä     
033-35 77 75     

Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
    

 
Projekteringsframställan för ombyggnad av 
Sven Eriksonsgymnasiet, 501 80 Borås, 
Tekniska elementarskolan 1. 
Lokalförsörjningsnämndens diarienummer: 2014/LN0016 287 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 
projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet, 
501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1. 

   
  GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
  Helene Sandberg   
  Ordförande   Anders Waldau 
     Utbildningschef 
   

 

























 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Ändring i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens de legations-
ordning 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer delegationsordning gällande mottagande och antagning vid 
gymnasiesärskolan att gälla fr.o.m. 2017-01-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0171 002 
Handläggare:  Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75 

Ärende 18 



 
          
        2017-01-31 
 

Ändring  
i 

DELEGATIONSORDNING  
för 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
   

Gymnasiesärskolan 
Ska 

anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 

X 1 
Mottagande i gymnasiesärskolan som skolform. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt  
SL 28:12 p 8. 

SL 18:5  
 

Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen   
 

X 2 
Besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt  
SL 28:12 p 8. 

SL 18:7 
 

Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen   
 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Ombudgetering 1 i 2017 års budget, fördelning av bu ffert 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1 i 2017 års budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0122 041 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 19 



    
     PM 

2017-01-31 
 
 
 
 
Ombudgetering 1 i 2017 års budget, fördelning av bu ffert 
 
Den planerade om- och tillbyggnaden av Bäckängsgymnasiet är i sitt slutskede. Bäckängsgymna-
siet i behov av investeringar för inventarier som beräknats kosta ca 3,2 mnkr. Om- och tillbygg-
nationen 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 Budget 
17:2 föreslogs det att inom budgetramen för förvaltningens centrala administration omprioritera 
1 mnkr till att påbörja arbetet med en lönesatsning för lärare verksamma inom Vuxenutbildning-
en i likhet med de förutsättningar som ställts inom ramen för lärarlönelyftet. Förslaget röstades 
igenom med bifall från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.  
 
För att inte de ekonomiska konsekvenserna för den gemensamma administrationen under 2017 
ska hindra skolutvecklande åtgärder (skolledarkonferenser, skolledarforum, deltagande i Skolriks-
dagen och BFL-konferenser), fortsatt arbete med planen Bildningsstaden, inställande av tjänstere-
sor och kompetensutveckling för all personalen i den gemensamma administrationen föreslås att 
medel omfördelas från bufferten. I enlighet med fattat beslut avseende lönesatsningen  genom-
förs arbetet i samband med löneöversyn 2017. 
 
Total buffert uppgår till 4 941,0 tkr.  
 
Ombudgetering görs enligt följande: 
 
Ansvar    Gymnasieskola Verksamhet   Tkr 
 

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 
Förslag till beslut 
 
att godkänna ombudgetering i 2017 års budget. 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Fördelning av lokalanpassning/inventarieanslaget 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner fördelning av äskade medel i 2017 års budget. 
Beslutet gäller under förutsättning att beslut om anslagstilldelning fattas av Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0122 041 
Handläggare:  Michael Malmström, tel. 033-35 77 37 

Ärende 20 



    
     PM 

2017-01-31 
 
 
 
 
 
 
 
Fördelning av äskade medel för lokalanpassning/inve ntarier. 
 
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 Bäckängs-
gymnasiets färdigställdande lokaler samt nybyggt bibliotek.  
 
 
 
Fördelning görs enligt följande: 
 
Ansvar    Gymnasieskola Verksamhet   Tkr 
 

2523              Bäckängsgymnasiet 6550 Lokaler och fysiskmiljö                    2 000,0 
2501                           -4 000,0 
Kvarvarande medel för lokalanpassningar/inventarier                      -2 000,0 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna fördelning av äskade medel i 2017 års budget. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att beslut om anslagstilldelning fattas av Kommunstyrelsen. 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
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. 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden expedierar upprättad redovisning till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0138 615 
Handläggare:  Anna Stensson, tel. 033-35 77 63 

Ärende 21 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Sammanträdesdatum 
 2016-08-23  
 
 

§ 98 Dnr 2016/UN0138 615 
Redovisning av uppdrag – Möjligheten för utbildning ar 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 har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar upprättad redovisning. 

 
Vid protokollet 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
Helene Sandberg  Anna-Lena Svensson 
Ordförande 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti 2016. 
 
Rätt utdraget intygas i tjänsten: 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
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2016 

 

Uppdragsanvisning budget 2016 - Utbildningsnämnden:  undersöka 
möjligheten för utbildning inom särskild utbildning  för vuxna.  
 

Uppdragsbeskrivning: 
 
Utbildningsnämnden uppdras att undersöka möjligheten för utbildning inom särskild utbildning 
för vuxna, exempelvis serviceassistent som kan leda till anställning för elevgruppen inom t.ex. 
äldreomsorg eller storkök. 

 

Ansvarig utredare:  
 
Tina Lundell, vuxenutbildningschef 
 

Deltagare i utredningen:  

 
Marie Blackenfelt, vuxenutbildningen. 
 

Förutsättningar:  
 

- Utredningen redovisas vid Utbildningsnämndens augustimöte. 
- Utredningen omfattar vuxenutbildningen. 

 

Syfte/bakgrund: 

 
Att undersöka möjligheten för utbildning inom särskild utbildning för vuxna, exempelvis 
utbildning serviceassistent som kan leda till anställning för elevgruppen inom t.ex. äldreomsorg, 
barnomsorg eller storkök. 
 

Metod/kartläggning: 
 

1) Nuläge/kartläggning 

 

I dagsläget finns flera olika utbildningsalternativ för elever som vill studera på särvux, 
men utbudet av yrkesutbildningar är begränsat för elever  inom Särvux på 
Vuxenutbildningen. En fullföljd utbildning leder inte till någon särskild behörighet eller 
möjlighet till anställning. Utbildningen ger kunskap, men ingen högre befattning i 
yrkeslivet. Det finns i Borås stad inga särskilda tjänster inrättade som man blir behörig till 
när man genomgått yrkesutbildning inom särgymnasiet/ särvux/ Lärvux. 

 
 
 



 

2 

 

2) Hur kan vi förstärka det vi gör idag? 

Den föreslagna utbildningen är tänkt för personer som gått grundsärskola, gymnasiesärskola 
eller som inte har lyckats fullfölja ett nationellt gymnasieprogram pga kognitiva 
begränsningar.  

Liknande initiativ finns i andra kommuner, vi har tagit lärdom av bl.a. Norrköping. 

VUxenutbildningen har positiva erfarenheter av att genomföra lärlingsutbildning inom 
Särvux. Med detta som grund vill vi utveckla utbildningen till en varaktig plats i yrkeslivet. 
För att yrkesutbildning inom Särvux ska bli meningsfull för individen måste det finnas 
”riktiga” tjänster att söka, där förkunskapskravet är genomgången relevant yrkesutbildning. 

Nedan följer en beskrivning av en tänkbar serviceassistentutbildning med särskolekurser, 
inriktning äldreomsorg samt skol- barnomsorg: 

1. Serviceassistent mot äldreomsorg 

En tvåårig utbildning med teori och lärlingspraktik för att uppfylla kunskapskraven i 
utbildningens kurser och verksamhetens krav/önskemål om kunskap och kompetens för att 
kunna utföra service i äldreomsorgen. Samarbete med arbetslivsenheten och ev. 
siuskonsulenter, är nödvändig med tanke på behovet av kontaktnätet gällande tänkbara 
praktikplatser och kommande arbetsplats. 

Välinformerade och utbildade handledare är en viktig del av utbildningen. Skolan/lärare 
håller  i strukturen och kontakten med arbetsplatsen. Tillsammans ska handledare och lärare 
komma fram till en värdering av kunskap och kompetens, läraren omsätter sedan detta till 
betyg. 

Kommande arbetsuppgifter ska individanpassas men bör omfatta områden som service till de 
boende i form av transport, umgänge, promenader, tvätt, måltidsservering, högläsning, 
hårvård, enklare omvårdnad, fotmassage och skötsel av allmänna utrymmen. 

Serviceassistent mot äldreomsorg, föreslagna kurser är tagna ur särgymnasiets 

kursplan 

Människan  MNNMAN51    100 p 
Människokroppen MAPMAN5    100 p 
Hälsa 1 HASHAL51            100 p  
Service och bemötande 1, SECSER51   100 p 
Service och bemötande 2, SECSER52   100 p 
Vård och omsorg 1  VARVAR51                200 p  
Vård och omsorg 2    VARVAR52   100 p 
Vård och omsorg 3   VARVAR53   100 p 
Livsmedelskunskap och näringslära   LISLIV 5   100 p 
Samhällskunskap  SALSAM51      50p 
Samhällskunskap arbetslivets villkor SALARB5  100 p 
Totalt     1100p 
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2. Serviceassistent mot barnomsorg eller skolbarnomsorg 
 

En tvåårig utbildning med teori och lärlingspraktik för att uppfylla kunskapskraven i 
utbildningens kurser och verksamhetens krav/önskemål om kunskap och kompetens för att 
kunna utföra service i barn-, och skolbarnomsorg. Samarbete med arbetslivsenheten och ev. 
siuskonsulenter, är nödvändig med tanke på behovet av kontaktnätet gällande tänkbara 
praktikplatser och kommande arbetsplats. 

Välinformerade och utbildade handledare är en viktig del av utbildningen. Skolan/lärare 
håller  i strukturen och kontakten med arbetsplatsen. Tillsammans ska handledare och lärare 
komma fram till en värdering av kunskap och kompetens, läraren omsätter sedan detta till 
betyg. 

Kommande arbetsuppgifter ska individanpassas men bör omfatta områden som service till 
barn och personal i form av måltidsservice, läsa bok, finnas tillhands vid vila, hjälpa till att 
sköta handhygien och skötsel av allmänna utrymmen. 

Serviceassistent mot barnomsorg eller skolbarnomsorg, föreslagna kurser är tagna ur 

särgymnasiets kursplan 

Människan  MNNMAN51    100 p 
Hälsa 1         HASHAL51         100 p 
Barnet i förskolan1, BARBAR51    100 p  
Barnet i förskolan2, BARBAR52               100p 
Skapande verksamhet, BARSKA5,    100p 
Service och bemötande 1, SECSER51    100 p 
Service och bemötande 2, SECSER52    100 p      
Återvinning och kretslopp, NANNAT51  100p 
Digitalt skapande; DIIDIG5    100 p 
Livsmedelskunskap och näringslära   LISLIV 5   100 p 
Totalt      1000p 

 

I Norrköping finns dessa utbildningar, där anser man att två år är en lagom tid för att hinna ta in, 
bearbeta och därefter kunna utföra uppgifter på ett kvalitativt bra sätt. Första året innehåller till 
största delen teori, t. ex. teori i 20 veckor, 9-14 varje dag och sen en period praktik omfattande 5 
veckor med individuellt anpassad arbetstid. Andra året kan bestå av tre praktikdagar kontinuerligt 
återkommande eller annat upplägg som passar verksamheterna. 

Dessa utbildningar ger möjlighet till att byta yrkesinriktning för en person som läst en annan 
yrkesinriktning som gymnasiesärutbildning. För att motivera en så pass lång utbildningsinsats 
behöver det finnas tjänster att erbjuda efter avslutad utbildning, vilket skulle motivera till att 
tillägna sig en hel utbildning. 

Finansiering av utbildningsinsatsen: Statliga lärlingsmedel och kommunala medel till 
vuxenutbildning. 
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Elevens finansiering: aktivitetsersättning kan finansiera utbildningen eller bidrag från SPSM 
(sökbara statsbidrag som beviljas per timme). 

Utbildningen måste vara omfattande för att ge eleven möjlighet att få kunskap och kompetens att 
kunna utföra uppgifter i verksamheten på ett tillfredsställande sätt, men också för att förstå varför 
det ska ske på ett visst sätt tex med integritet, individanpassat, med möjlighet för brukaren/ 
barnet att få bestämma och välja själv.  

Det är upp till utbildningsanordnaren och kommande arbetsplatser att avgöra hur lång utbildning 
som behövs för de uppdrag som ska utföras i arbetsrollen serviceassistent (elevens 
förutsättningar spelar en viss roll också)  

De höga krav som finns i verksamheterna kan innebära att det behövs någon form av 
”påfyllnadsutbildning”, några år efter utbildningen. 

 

Slutsatser: 

Vuxenutbildningen har praktiska förutsättningar och kompetens för att starta denna typ av 
utbildning. Däremot kan vi inte se någon mottgare för eleverna efter genomförd utbildning. Om 
utbildningen ska vara aktuell och meningsfull att genomföra för eleven måste Borås stad ha en 
strategi för att skapa särskilt utformade tjänster för just denna elevgrupp.  
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Beslut om förlikningsavtal (Sekretessärende) 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar för Borås kommuns räkning om förlikning i ärende avseende 
mottagande i gymnasiesärskolan. Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att underteckna förlikningsavtalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/UN0105 108 
Handläggare:  Stadsjurist 

Ärende 22 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (2) 
 
 2017-01-31 
 

 

 
 

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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 2017-01-31 
 

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           

 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden 
under 23a) – 23ä) till handlingarna. 







 AVGIVNA SKRIVELSER 1 (1) 
 
 2017-01-31 
 
 

 
 
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) 
 
 
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser 
under 24a) – 24c) till handlingarna. 
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