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§ 70   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Lisa Berglund (KD) tillsammans med Anna-Lena Svensson Forsberg (C) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 17 maj 2018.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(22) 
Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ett initiativärende 
”Extratjänster”, § 85 . Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 72   

Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 73 Dnr GVUN 2018-00099 1.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 1, år 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning, Tertial 
1 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 1. Prognosen 
för nämnden visar ett underskott om 0,2 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår 
bufferten som är 5,0 mnkr. Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i 
Borås Stad enligt Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3224-16 och mål 3225-16. 

Behov föreligger om 2,0 mnkr för investeringar av inredning och inventarier för 
Björkängsgymnasiet. (ej med i ram i Tertial 1 rapport). Stor osäkerhet råder beträffande 
elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Osäkerhet råder även gällande 
flyktingersättning, då förvaltningen söker detta terminsvis i efterhand. Prognostiserad 
ansökan 23,2 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tertial 1 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 74 Dnr GVUN 2018-00058 1.2.4.1 

Omfördelning i Budget 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1-2 i 2018 års 
budget.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 
utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för ökad kvalitet, behålla och rekrytera medarbetare 
”KAL”. 

Medlen fördelas mellan kommunala och fristående skolor efter elevantal den 15 mars 2018 
samt förstahandssökande elever höstterminen 2018. Inom Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet fördelas medlen efter antal lärare per mars 2018.               

Beslutsunderlag 
1. Ombudgetering KAL – medel i Budget 2018 
2. Ombudgetering KAL – medel Friskolor Budget 2018                  
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§ 75 Dnr GVUN 2018-00057 1.2.4.1 

Ombudgetering till fristående gymnasieskolor för åren 2010-
2014 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tilldela Ljud och Bildskolan LBS 
AB, 556485-1649 och Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 556566-8794, ej tilldelade 
medel för åren 2010-2014 enligt sammanfattning.        

Sammanfattning av ärendet 
Academedia AB har överklagat Utbildningsnämndens beslut 2016-06-07, § 84, Beslut 
gällande begäran om ytterligare grundbelopp. Förvaltningsrätten i Jönköping bifaller 
överklagande i dom mål 3224-16 klagande Ljud och Bildskolan LBS AB, 556485-1649, 
samt mål 3225-16 Klagande Drottning Blankas gymnasieskola AB, 556566-8794. 
Överklagandet bifalles på så vis att det överklagade beslutet upphävs och målet återvisas till 
Utbildningsnämnden i Borås Stad för ny beräkning av bidraget i enlighet med vad som 
framgår under förvaltningsrättens bedömning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har räknat fram bidragsbelopp per program 
med utfallsbelopp och tagit fram en kostnad per program och elev för åren 2010-2014.  

Total tilldelning vid omräkning av ej fördelade medel till Ljud och Bildskolan LBS AB och 
Drottning Blankas gymnasieskola AB, inklusive 3 % administration samt 6 % moms, ger 
en summa av, 5 379 525 kr varav 3 % administration 147 816 kr och 6 % moms 304 501 
kr. 

Beslutsunderlag 
1. Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Ljud & Bildskolan LBS mål 3224-16 
2. Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Drottning Blankas gymnasieskola mål 3225-16 
3. Bidragsbelopp utfall 2010 Gymnasieskolan 
4. Bidragsbelopp utfall 2011 Gymnasieskolan 
5. Bidragsbelopp utfall 2012 Gymnasieskolan 
6. Bidragsbelopp utfall 2013 Gymnasieskolan 
7. Bidragsbelopp utfall 2014 Gymnasieskolan                  
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§ 76 Dnr GVUN 2018-00096 1.1.3.1 

Beslut om ställföreträdande förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser chef för HR-funktionen Caroline Jansson 
till ställföreträdande förvaltningschef fr.o.m. 2018-05-16.        

Sammanfattning av ärendet 
2015-02-24 beslutade Utbildningsnämnden att utse Sirpa Heikkilä som ställföreträdande 
förvaltningschef, men då Sirpa går i pension under innevarande år behöver en ny 
ställföreträdande förvaltningschef utses.               
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§ 77 Dnr GVUN 2018-00098 3.5.6.0 

Elever på språkintroduktion - fortsatt utbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att elever på introduktionsprogrammet 
språkintroduktion som läsåret 2017/2018 fyller 20 år eller skrivs upp till ålder 20 år 
kommer att erbjudas fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolan eller inom 
vuxenutbildningens uppdragsutbildningar eller annan utbildning t ex folkhögskola. 

För finansiering av uppdragsutbildningarna inom vuxenutbildningen kommer 
förvaltningen att behöva ta del av bufferten för vuxenutbildningen som uppgår till 700 tkr.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Anders Alftberg (SD) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Nyanlända elever får i regel sin utbildning på introduktionsprogrammet språkintroduktion 
som längst tills de fyller 20 år. Många av eleverna är i en asylprocess och har s.k. TF-
nummer. 

Efter språkintroduktion planeras för fortsatt utbildning för eleverna inom gymnasieskolans 
nationella program, inom övriga introduktionsprogram, inom vuxenutbildningen eller 
annan utbildning t ex folkhögskola. 

I skollagen regleras när elev kan fortsätta i de olika utbildningsformerna. För 
gymnasieskolan gäller att det år eleverna fyller 20 år är de inte längre åldersbehöriga till att 
påbörja ny gymnasieutbildning. Detta gäller oavsett om eleven är folkbokförd i Sverige 
eller inte. För rätt till vuxenutbildning krävs 20 års ålder och folkbokföring i Sverige. 

I nuläget finns ett antal elever med TF-nummer som har fyllt 20 år och för vilka 
utbildningsvägarna i gymnasieskolan och vuxenutbildningen är stängda, enligt 
skollagsreglerna. För att erbjuda eleverna fortsatt utbildning finns förslag framtaget inom 
gymnasieskolans språkintroduktion eller inom vuxenutbildningen som 
uppdragsutbildningar. 
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§ 78 Dnr GVUN 2018-00097 1.1.3.1 

Remiss - Plan för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av genomfört 
arbete utifrån program för jämställdhetsintegrering.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering att gälla för 
samtliga nämnder och bolag. Programmet omfattar tre målområden; Makt, inflytande och 
ekonomisk jämställdhet, Makt och hälsa samt Makt och mäns våld mot kvinnor.  

Varje nämnd ska, utifrån programmet, utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som 
utgår från de tre målområdena. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Fritids- och 
folkhälsonämnden som därefter sammanställer samtliga nämnders och bolags arbete. 

Plan för jämställdhetsintegrering för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer 
att utarbetas under 2018.  

Beslutsunderlag 
1. Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad           
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§ 79 Dnr GVUN 2018-00107 1.1.3.1 

Remiss Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för 
lärande och förbättring 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker betänkandet Forska tillsammans – 
samverkan för lärande och förbättring med några synpunkter. Nämndens framförda 
synpunkter handlar om att jämbördighet ska råda vid samverkan mellan lärosätena och 
skolhuvudmännen, att databasen ”öppet vetenskapssystem” ska vara systematiserat, 
avgränsat och kvalitetssäkrat samt att en vidare undersökning görs för att utröna 
möjligheten till att skapa ett nationellt kvalitetsregister.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av betänkandet Forska tillsammans 
– samverkan för lärande och förbättring. Betänkandet är resultatet av den utredning som 
regeringen initierade 2017 och gäller hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och 
förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan 
kring praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt 
skollagen ska vila på. 

Till stöd för en skola på vetenskaplig grund finns Skolforskningsinstitutet. Dess uppdrag är 
att sammanställa och sprida forskningsresultat inom skolväsendet och identifiera områden 
där praktiknära forskning saknas. Sådan forskning finansieras med statliga medel via 
lärosäten, Skolforskningsinstitutet och Vetenskapsrådet. Skolhuvudmännen kan också 
själva finansiera praktiknära forskning.  

I utredningen redogörs för befintlig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, 
identifierade hinder för långsiktig  samverkan och förslag på hur långsiktig samverkan kan 
skapas. Utredningen lämnar rekommendationer till lärosäten, till regeringen och till 
huvudmän inom skolväsendet. Nämnden ställer sig i sak positiv till rekommendationerna.  

Beslutsunderlag 
1. Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring              
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§ 80 Dnr GVUN 2018-00074 1.1.3.1 

Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Gymnasieelever på Vård- 
och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att ta körkort, stöd 
med den teoretiska delen av körkortsutbildningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning om att 
erbjuda gymnasieelever på Vård- och omsorgsprogrammet hjälp med att ta körkort, stöd 
med den teoretiska delen av körkortsutbildningen, med start läsåret 2018/2019.   

Reservationer/Protokollsanteckning 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD) och 
Kamran Rousta (L) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning i ärendet 
(bilaga 1 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i Borås Stads budget 2018 följande nytt 
uppdrag; Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att ta 
körkort. Under 2018 ska ett första steg tas genom att eleverna erbjuds stöd med den 
teoretiska delen av körkortsundervisningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter att 
erbjuda elever på Vård- och omsorgsprogrammet en kurs i körkortsteori, detta med start 
läsåret 2018/2019. Förutsättningar för att kursen ska kunna genomföras är att extern 
utbildare anlitas för att genomföra utbildningen samt att resurser omfattande ca.100 tkr 
tillförs verksamheten för att täcka kostnader för extern utbildare samt språkstöd.      

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utredning gällande att erbjuda 
gymnasieelver på Vård- och omsorgsprogrammet hjälp med att ta körkort, stöd med den 
teoretiska delen av körkortsutbildningen 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 
Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr GVUN 2018-00075 1.1.3.1 

Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Elever i grund- och 
gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira 
de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av uppdraget 
Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira de stora 
högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. Nämnden fastställer riktlinjerna, som är 
framtagna av Grundskole- och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i samarbete, 
att gälla från och med läsåret 2018/2019.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD), Kamran 
Rousta (L) och Anders Alftberg (SD) deltar inte i beslutet. Alliansgruppen i nämnden 
lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i Borås Stads budget 2018 följande nytt 
uppdrag; Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira 
de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. Berörda nämnder ska ta fram 
gemensamma regler när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska 
vara att ledighet beviljas vid sådana tillfällen upp till några gånger per läsår. 

 

Elevers möjlighet till ledighet regleras för grundskolans del i skollagen och för 
gymnasieskolan del i gymnasieförordningen. Ledighet i båda skolformerna kan beviljas för 
enskild angelägenhet. Enligt förarbetena kan sådan ledighet gälla religiösa högtider. 

Av uppdragsanvisningen framgår att ledighet ska kunna beviljas upp till några tillfällen per 
läsår för att fira de stora högtidsdagarna i den religion eleven bekänner sig till. För varje 
ledighet ska en ansökan lämnas in där den sökande anger skälet till ledigheten. Därefter 
fattar rektor/delegat, efter en samlad bedömning, beslut. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen har i 
samarbete tagit fram riktlinjer som stöd för rektor i sitt beslut.   

Beslutsunderlag 
1. Utredning Ledighet för att fira religiösa högtider 
2. Skolverkets Juridiska vägledning Ledighet och frånvaro 
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3. Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan                  
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§ 82 Dnr GVUN 2018-00076 1.1.3.1 

Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Utreda möjligheten att 
starta en profil inom spelutveckling på Teknikprogrammet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning om att starta 
en profil inom spelutveckling på Teknikprogrammet med start läsåret 2019/2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i Borås Stads budget 2018 följande nytt 
uppdrag; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att starta en 
profil inom spelutveckling på teknikprogrammet.  

Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar 
och ett tillräckligt elevunderlag för att starta profilen Spelutveckling på Sven 
Eriksonsgymnasiet med start läsåret 2019/2020.  Förutsättningar för att starta profilen är 
att resurser tillförs verksamheten omfattande 340 tkr. Dessa resurser ska täcka utökade 
materialkostnader, kompetensutveckling för personal samt studiebesök/studieresor för 
elever.  

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utredning gällande att utreda 
möjligheten att starta en profil inom spelutveckling på Teknikprogrammet 
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§ 83 Dnr GVUN 2018-00077 1.1.3.1 

Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Skolkort inom 
kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från 
och med höstterminen 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av uppdraget 
Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och med 
höstterminen 2018.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD) och 
Kamran Rousta (L) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning i ärendet 
(bilaga 3 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i Borås Stads budget 2018 följande nytt 
uppdrag; Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och 
med hösten 2018. 

Uppdraget innebär att alla boråselever ska erbjudas skolkort. För införandet från hösten 
2018 till de elever som tidigare inte har haft skolkort har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillförts 2,5 mnkr. Finansieringen för hösten täcker inte fullt ut 
kostnaderna för den nya målgruppen. När gymnasieelev fyller 20 år under utbildningstiden 
har skolkort, enligt tidigare regelverk, inte längre erbjudits. Nu omfattas även dessa elever 
av erbjudandet och får då, p.g.a. ålder, ett periodkort som kostar mer än ett skolkort. 
Sammantaget innebär detta att kostnaden för skol- och periodkort för höstterminen 
uppgår till ca 2,9 mkr. 

För läsåret 2018/2019 beräknas den totala kostnaden för skol- och periodkort för alla 
boråselever i gymnasieskolan uppgå till ca 14,4 mnkr. Av detta utgör kostnaden för nya 
målgruppen ca 6,6 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Uppdragsredovisning Skolkort inom kollektivtrafiken 
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§ 84 Dnr GVUN 2018-00104 1.1.3.25 

Utbildningsdag om nationella minoriteter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förlorad arbetsförtjänst utbetalas till 
de ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som deltar på 
utbildningsdagen om nationella minoriteter den 28 maj.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsförvaltningen har bjudit in politiker, chefer, medarbetare och samarbetspartners 
till en utbildningsdag om nationella minoriteter den 28 maj på Sagateatern. Samtliga 
ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden erbjuds möjligheten 
att delta.                
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§ 85 Dnr GVUN 2018-00123 1.1.3.1 

Initiativärende - Extratjänster 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i 
augusti redogöra för initiativärendets frågeställningar gällande extratjänster.      

Sammanfattning av ärendet 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Birgitta Bergman (M), Anna-
Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD) och Kamran Rousta (L) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Extratjänster” (bilaga 4 till protokollet), där 
man vill ha svar på ett antal frågor gällande extratjänster.      

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. 
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§ 86 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-04-16—2018-05-07 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-04-16—2018-05-07.               
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§ 87 Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 15 maj 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 27.               
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§ 88   

Övriga frågor 

Rapport från programråd 
Redovisas för följande programråd: 

Hotell- och turismprogrammet      

 

 

 



PROTOKOLLSANTECKNING  2018-05-15 
ALLIANSPARTIERNA 

	  

 
 
Ärende 11 
 
 
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2017 hade vi allianspartier ett 
avslagsyrkande beträffande att låta gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet få hjälp att 
ta körkort genom stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen. 
 
Allianspartierna vidhåller sin ståndpunkt och deltar därför inte i beslutet. 
 
 
 
 
 
2018-05-15 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Birgitta Bergman   Kamran Rousta 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Anna-Lena Svensson Forsberg  Lisa Berglund 



PROTOKOLLSANTECKNING  2018-05-15 
ALLIANSPARTIERNA 

	  

	  
	  
Ärende 12 
 
 
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2017 hade vi allianspartier ett 
avslagsyrkande beträffande att elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till 
ledighet för att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. 
 
Allianspartierna vidhåller sin ståndpunkt och deltar därför inte i beslutet. 
 
 
 
 
 
2018-05-15 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Birgitta Bergman   Kamran Rousta 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Anna-Lena Svensson Forsberg  Lisa Berglund 
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Ärende 14 
 
 
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2017 hade vi allianspartier ett 
avslagsyrkande beträffande att skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga 
gymnasieelever från och med höstterminen 2018. 
 
Allianspartierna vidhåller sin ståndpunkt och deltar därför inte i beslutet. 
 
 
 
 
 
2018-05-15 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Birgitta Bergman   Kamran Rousta 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Anna-Lena Svensson Forsberg  Lisa Berglund 
	  
	  



INITIATIVÄRENDE  2018-05-15 
ALLIANSPARTIERNA 

 

 
Extratjänster 
 
Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och lanserades 2015 
speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor samt privata utförare inom 
välfärden. 
 
Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få 
en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas främst till personer som av olika 
skäl står långt från arbetsmarknaden. Idag omfattas deltagare som varit i jobb- och 
utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda 
nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden 
upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 månader. Subvention för 
handledarstöd ingår. 
 
Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som arbetsgivarna 
annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars påtaglig att vanliga 
anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs undan. 
 
  
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på: 

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 
- Vad är kostnaden för  förvaltningen? 
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget 

försvinner? 
 

 
 
 
 
2018-05-15 
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Birgitta Bergman   Kamran Rousta 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Anna-Lena Svensson Forsberg  Lisa Berglund  
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