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Tid och plats  
Tisdagen den 19 april 2016, kl. 16.00-16.55, Utbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 47-64 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Per Flensburg (MP) 
Birgitta Bergman (M) 
Anna-Lena Svensson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elias Mannberg (M) tjänstgörande på vakant plats (KD) 
Niklas Hallberg (SD) tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Kim Lindberg (V) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Kamran Rousta (L) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 18 april kl. 17.30-18.00. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 14 april kl.17.00-18.30. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 18 april kl. 21.00-22.00. 
 
§ 47 
Justering 
Anita Spjuth (V) med Per Flensburg (MP) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på 
Utbildningsförvaltningen torsdagen den 21 april 2016. 
 
§ 48 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkännes. 
 
§ 49 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2016-04-19   2(8) 
 

§ 50 Dnr 2016/UN0067 042 
Budgetuppföljning mars 2016 
Prognosen för Utbildningsförvaltningen visar på ett underskott om 5,0 mnkr. 
  
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,7 mnkr. Utöver detta har 
Utbildningsnämnden tillåtelse att använda 4,5 mnkr som planeras användas till fortsatt 
uppbyggnad av de nationella programmen. 

 
I resultatet ingår:  

 projekt ”Modersmålsstöd SFI” med 0,5 mnkr, vilket återförs i ackumulerat resultat vid 
årsbokslut för 2016.  

 Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars att tilldela ytterligare 23,8 mnkr. 23,0 mnkr 
för att omhänderta nyanlända inom gymnasieverksamheten samt 0,8 mnkr för 
kompetenshöjande åtgärder inom SFI under 2016. Dessa medel höjer ramen med 
motsvarande belopp. 

 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för mars 2016. 
 
§ 51 Dnr 2015/UN0137 041 
Omfördelning i Budget 2016  
Kommunfullmäktige gav i Budget 2016 Utbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag med 
5,0 mnkr för kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. Medlen fördelas mellan kommunala 
och fristående skolor efter elevantal per den 15 mars 2016 samt förstahandssökande 
höstterminen 2016. 
 
Ombudgetering sker även, enligt ombudgetering 3, då friskolornas del av bufferten delas ut. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner ombudgetering i 2016 års budget. 
 
§ 52 Dnr 2015/UN0217 007 
Revisionsrapport – Borås Stads personalpolitik 
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och lever upp 
till målsättningarna i det personalpolitiska programmet. Revisionskriterier har varit Borås 
Stads personalpolitiska program, nämndspecifika personalpolitiska styrdokument, tillämplig 
lagstiftning och övriga relevanta styrdokument. Som metod har såväl intervjuer som 
dokumentstudier och bearbetning av statistiska material använts, liksom intervjuer med 
personalansvariga på olika nivåer samt med fackliga företrädare. 
 
Utbildningsnämnden konstaterar att revisionen i den sammanfattande bedömningen anser att 
det personalpolitiska programmet är ändamålsenligt, men att den genomförda 
personalpolitiken inte når upp till de personalpolitiska målsättningarna. Avvikelsen är 
betydande och omfattar flera områden. En av de viktigaste gäller lönepolitiken. Revisionen 
bedömer att Borås Stad inte följer intentionerna i det personalpolitiska programmet och 
riskerar därför att inte klara sin kompetensförsörjning i en tid med stora pensionsavgångar 
och ökad konkurrens om personalen.  En restriktivt förd lönepolitik med stark betoning på 
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ekonomistyrning, dvs att hålla budget, riskerar att i stället för besparingar innebära högre 
kostnader på sikt bland annat genom hög personalomsättning och avsaknad av 
spetskompetenser. Vidare bedömer stadsrevisionen att lönenivåerna måste höjas på 
identifierade områden (nyckelgrupper och chefer).  
 
I rapporten framskrivs att en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig lönepolitik måste bygga 
på att ramarna för lönesättning och löneöversyner anges av Kommunstyrelsen och att 
ansvaret för lönebesluten innehas av nämnderna utifrån sin budget. Utbildningsnämnden 
instämmer i denna bedömning och anser att Borås Stads lönepolitik behöver synliggöras ännu 
mer samt att en långsiktig plan för önskad lönestruktur och resurser kopplat till den behöver 
tas fram.  
 
Gällande övriga beskrivna avvikelser anser nämnden att det är av stor vikt att riktlinjer som 
stöttar programmets intentioner blir ändamålsenliga och går i takt med verksamheten. De ska 
utgöra ett konkret stöd för Borås Stads chefer på alla nivåer att genomföra och följa upp 
insatser för att minska ohälsa, skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap och 
medarbetarskap, säkra kompetensförsörjningen och förstärka bilden av Borås Stad som en 
attraktiv arbetsgivare. En tydlig personalpolitik med tillhörande riktlinjer, där roller, ansvar, 
befogenheter och beslutsnivåer är tydliga är ett stöd för chefer att genomföra sitt uppdrag.  
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad svarsskrivelse och översänder densamma till Stadsrevisionen. 
 
§ 53 Dnr 2016/UN0077 007 
Kommunstyrelsens uppsikt över genomförande av Kommunfullmäktiges 
beslut – Uppdrag som inte ingår i budget, tertial 1 2016 
Utbildningsnämnden ska, i enlighet med Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, göra en redovisning av sådana 
uppdrag i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. Ett förslag till redovisning har 
upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning. 
 
§ 54 Dnr 2015/UN0190 612 
Återrapportering av initiativärende – IKT på rätt sätt! 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-20 lade Alliansgruppen ett initiativärende 
där de föreslog nämnden besluta att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att utvärdera 
effekterna av Utbildningsnämndens investeringar inom IKT (informations- och 
kommunikationsteknologi) med utgångspunkt från de förväntade effekterna i nämndens 
utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2011-2015. Nämnden beslutade i enlighet med 
förslaget. En utvärdering har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar upprättad utvärdering. 
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§ 55 Dnr 2015/UN0205 612 
Återrapportering av initiativärende – Möjlighet till praktik på yrkesprogram 
för Tullengymnasiets elever som läser vid Viskastrands- och Almås-
gymnasiet 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-15 lade den rödgröna gruppen ett 
initiativärende där de föreslår att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att undersöka 
möjligheten för Tullengymnasiets elever, som läser vid Viskastrands- och Almåsgymnasiet, att 
prova på/praktisera på respektive skolors yrkesprogram. Nämnden beslutade i enlighet med 
förslaget. En utvärdering har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar upprättad utvärdering. 
 
§ 56 Dnr 2015/UN0174 612 
Kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 2015 – Analys och åtgärder 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01 ska nämnderna utifrån kvalitetsrapport 
Undervisning och resultat 2015 inrapportera analys och åtgärder till Kommunstyrelsen. Ett 
förslag till rapport har upprättats. 
 
Verksamheternas resultat är stabila över åren, men måluppfyllelsen behöver fortsatt 
förbättras. Arbetet fortgår med utgångspunkt i nuvarande utvecklingsplan som gäller läsåret 
ut. En ny utvecklingsplan, Bildningsstaden Borås 2016-2021, har fastställts av nämnden och 
börjar gälla höstterminen 2016. Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i Borås Stads strategi 
med samma namn. Strategin är fastställd av kommunfullmäktige och innehåller sex 
utvecklingsområden. Samtliga förvaltningar har att förhålla sig till dessa i framtagandet av 
utvecklingsplaner för sin nivå. Utbildningsnämnden har efter analys identifierat tre 
utvecklingsområden. Dessa är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. 
Utvecklingsområdena täcker in utvecklingsområdena i strategin. Varje skola utarbetar under 
våren 2016 sin utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med denna 
som utgångspunkt. I sitt arbete ska skolorna förhålla sig till förvaltningens 
utvecklingsområden. Därutöver ska varje verksamhet beskriva egna förbättringsområden och 
strategier för ökad måluppfyllelse. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad rapport och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
§ 57 Dnr 2016/UN0082 624 
Ledningssystem; Elevhälsans medicinska insats 
Den medicinska insatsen vid elevhälsan är hälso- och sjukvårdsverksamhet. Verksamheten 
regleras genom Hälso- och sjukvårdslagen och till den hörande författningar. Borås Stad är 
genom Kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs i 
stadens regi. Genom gällande nämndreglemente har Kommunfullmäktige uppdragit åt 
Stadsdelsnämnderna samt Utbildningsnämnden att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom det respektive skolväsende 
nämnderna svarar för. Därmed utgör respektive Stadsdelsnämnd vårdgivare för elevhälsans 
medicinska insats vid grundskoleverksamheten och Utbildningsnämnden vårdgivare för 
elevhälsans medicinska insats vid gymnasieverksamheten. 
I 29 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att det inom hälso- och sjukvård skall finnas någon 
som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av 
vårdgivaren genom nämndbeslut. 
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I 28 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att ledningen för hälso- och sjukvård skall vara 
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja 
kostnadseffektivitet. Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. I föreskriftens tredje kapitel 
anges att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom elevhälsans medicinska insats, skall 
det därmed finnas ett ledningssystem. Ledningssystemet skall fastställa principer för ledning 
av verksamheten och det skall användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden fastställer Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats enligt upprättat dokument 
daterat 2016-04-19. 
 
§ 58 Dnr 2016/UN0083 289 
Ledningssystem; Elevhälsans psykologiska insats 
Den psykologiska insatsen vid elevhälsan är hälso- och sjukvårdsverksamhet. Verksamheten 
regleras genom Hälso- och sjukvårdslagen och till den hörande författningar. Borås Stad är 
genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs i 
stadens regi. Genom gällande nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit 
Stadsdelsnämnderna samt Utbildningsnämnden att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom det respektive skolväsende 
nämnderna svarar för, därmed utgör respektive Stadsdelsnämnd vårdgivare för elevhälsans 
psykologiska insats vid grundskoleverksamheten och Utbildningsnämnden vårdgivare för 
elevhälsans psykologiska insats vid gymnasieverksamheten. 
I 29 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att det inom hälso- och sjukvård skall finnas någon 
som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av 
vårdgivaren genom nämndbeslut. 
 
I 28 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att ledningen för hälso- och sjukvård skall vara 
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja 
kostnadseffektivitet. Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. I föreskriftens tredje kapitel 
anges att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom elevhälsans psykologiska insats, skall 
det därmed finnas ett ledningssystem. Ledningssystemet skall fastställa principer för ledning 
av verksamheten och det skall användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden fastställer Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats enligt upprättat dokument 
daterat 2016-04-19. 
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§ 59  
Anmälningsärenden  
a) Stadsdelsförvaltningen Norr/Utvecklingsenheten. Patientsäkerhetsberättelse för 

elevhälsans medicinska insats 2015 (2016/UN0078 624) 
 
b) Stadsdelsförvaltningen Norr/Utvecklingsenheten. Patientsäkerhetsberättelse för 

elevhälsans psykologiska insats 2015 (2016/UN0079 624) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag till ny nämndorganisation 

(2015/UN0200 001) 
 
d) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag till nya och reviderade reglementen 

med anledning av organisationsöversyn (2015/UN0201 003) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av 

generellt statsbidrag med anledning av den rådande flyktingsituationen 
(2015/UN0137 041) 

 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Definition av upphandlande myndigheter och 

förändring av tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling 
(2015/UN0132 009) 

 
g) Skolverket. Beslut – Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

2016/2017 (2016/UN0072 047) 
 
h) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016, ansökan 2 
(2016/UN0053 615) 

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

vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som andraspråk 
på grundläggande nivå, bidragsåret 2016 (2016/UN0074 615) 

 
j) Förhandlingsdelegationen. Delegationsprotokoll – Svar till Utbildningsnämnden om 

framställan att möjliggöra en lärarlönesatsning inom Vuxenutbildningen 
(2015/UN0216 024) 

 
k) Skolinspektionen. Oanmäld kvalitetsgranskning (2016/UN0071 612) 
 
l) Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter 

tillsyn i Drottning Blankas gymnasieskola i Borås (2016/UN0049 612) 
 
m) Lokalförsörjningsnämnden. Fastighet Vinden 6, Stämpelgatan 13 – Ombyggnad av 

hyrda skollokaler för Viskastrandsgymnasiet (2015/UN0214 289) 
 
n) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-03-31 

(2015/UN0184 618) 
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o) FSG-protokoll 2016-04-06         
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner anmälningsärenden under a) – b). Anmälningsärenden under c) – o) läggs 
till handlingarna. 
 
§ 60  
Avgivna skrivelser 
a) Sociala investeringsfonden. Halvårsrapport för projekt om läs- och skrivinlärning på  
 modersmålet (2016/UN0081 615) 
 
b) Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Ljud & Bildskolan i  
 Borås kommun (2016/UN0073 612) 
 
c) Skolverket. Redovisning av statsbidraget för kompetensutveckling av lärare i  
 yrkesämnen, bidragsåret 2015 (2016/UN0070 047) 
 
d) NN m.fl. Nytt café för studenter (2016/UN0063 109) 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad halvårsrapport under a). Avgivna skrivelser under b) – d) läggs 
till handlingarna. 
 
§ 61  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 13-14. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
19 april 2016. 
 
§ 62  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besök vid Hulta Ängar och Tullengymnasiet. Genomgående för dessa 
besök är att man träffar såväl skolledning, personal och elever för att få en bild av skolans 
utbildningar, uppnådda resultat och framtida utveckling. 
 
§ 63  
Besök vid fristående gymnasieskola 
Per Flensburg (MP) redogör för sitt besök på Ljud & Bildskolan. Andreas Cerny (L) och Kim 
Lindberg (V) informerar från sitt besök på Realgymnasiet. 
 
§ 64  
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Anna-Lena Svensson (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen 
Produktionstekniker (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta 
möte. Anna-Lena Svensson (C) redogör också för programrådet med Bygg- och 
anläggningsprogrammet Plåtslageri.  
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Helene Sandberg (S) har deltagit vid programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
och informerar från detta möte. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
Helene Sandberg Anita Spjuth 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 april 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 


