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Sammanträdesdatum 

2021-03-09 

Instans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Plats och tid:  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 9 
mars 2021 kl 08:30-09:40. Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och 
ersättare, efter ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt mötesrum i enlighet med 
kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 
 

Ledamöter  
 Andreas Cerny (L), Ordförande 

Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande Deltar på distans 
Anethe Tolfsson (S), 2:e vice ordförande Deltar på distans 
Anders Jonsson (S) Deltar på distans 
Johan Hallin (S) Deltar på distans 
Håkan Torstensson (C) Deltar på distans 
Rasmus Kivinen (M) Tjänstgörande för Björn-Ola Kronander (M). Deltar 

på distans. 
Lisa Berglund (KD) Deltar på distans 
Niklas Hallberg (SD) Deltar på distans 

Ersättare 
Nicholas Gregory (S)   Deltar på distans 
Solveig Landegren (C)   Deltar på distans 
Fredrik Nilströmer (L)   Deltar på distans 
Anna-Karin Gunnarsson (MP)  Deltar på distans 
Alexandra Florén (KD)   Deltar på distans 
 

 

Övriga tjänstemän 
Christer Samuelsson, förvaltningschef 
Caroline Jansson, chef för HR-funktionen  Deltar på distans 
Andreas Sikström, chef för ekonomifunktionen  Deltar på distans 
Susanne Heed, förvaltningscontroller 
Eva Lindström, nämndsekreterare 
Katerina Shyshko, praktikant  Deltar på distans 

Personalföreträdare 
Anne Pihlo, Lärarnas Riksförbund   Deltar på distans 
Anders Mases, Lärarförbundet   Deltar på distans 
Fredrik Sjölin, Kommunal    Deltar på distans 
 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2021-03-11.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 12 mars 2021. 

Paragrafer §§ 35-39 
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Underskrifter 

Ordförande (210311 06.49) Andreas Patric Cerny - Mobilt BankID 

Justerare 

Andreas Cerny 

(210311 10.00) LISA BERGLUND - Mobilt 
BankID Lisa Berglund 

Sekreterare  (210311 10.07) Eva Ros-Marie Lindström - Mobilt BankID 
Eva Lindström 
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Ärendelista 

§ 35  
 

 

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare .......................... 4

§ 36 
Godkännande av föredragningslistan ........................................................... 5 

 
 

 

§ 37 Dnr GVUN 2021-00039 1.2.4.1

Tilläggsbudget 2021 ..................................................................................... 6

§ 38 Dnr GVUN 2021-00053 1.1.3.1

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska ................................... 9 

§ 39  
Övriga frågor .............................................................................................. 10 
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§ 35   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Lisa Berglund (KD) tillsammans med Niklas Hallberg (SD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum 
digitalt torsdagen den 11 mars 2021.  
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§ 36   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende 
"Initiativärende – Förbättra språkkunskaper i svenska”, § 38. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 37 Dnr GVUN 2021-00039 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till fördelning 
av Tilläggsbudget 2021. 

Nämnden kommer att följa utvecklingen av efterfrågan inom Vuxenutbildningen och 
gymnasieskolans dimensionering i särskild ordning. 

 

Reservationer 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig till 
förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och 
Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-25, § 50, att tilldela Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2021, samt tilldelning av 
medel inom den s.k. skolmiljarden. 

Allmän nivåhöjning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en allmän nivåhöjning för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden på 7,0 mnkr, eftersom nämnden haft ett ansträngt 
budgetläge redan innan coronapandemin. Nämndens resultat i form av elevernas 
måluppfyllelse har under flera år varit goda, men de anpassningar som genomförts för 
att nå en budget i balans befaras påverka resultatet vilket nämnden vill motverka. 
Pandemin kommer att ge långsiktiga effekter i form av omställningsbehov och 
vidareutbildning för vuxna. Här har nämnden redan sett ökat intresse för utbildning 
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Det utökade kommunbidraget 
fördelas enligt följande i detta skede: 

 4,0 mnkr till Vuxenutbildningen för att möta den ökande efterfrågan på 
studieplatser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 

 3,0 mnkr reserveras i central buffert som nämnden har att förfoga över.  
Nämnden kommer att följa utvecklingen av den ökande efterfrågan, inom 
Vuxenutbildningen och gymnasieskolans dimensionering, i särskild ordning under 
året och fördela budgettillskott till den verksamhet där behovet är störst. 
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Särskild tilldelning av Skolmiljarden 
Nämnden tilldelas medel inom den så kallade Skolmiljarden 2021 på 4,5 mnkr. Detta 
är att betrakta som ett tillfälligt statsbidrag från Skolverket med syftet att ”alla barn 
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin”. Det är viktigt att planera 
för att det är en engångsutbetalning i detta läge och användandet av dessa medel ska 
huvudsakligen fokuseras på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som uppstått när 
undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form. Eftersom det är ett generellt 
statsbidrag ska motsvarande resurser också tilldelas fristående huvudmän. Syftet med 
medlen gäller alla elever, vilket gör att nämndens bedömning är att det är rimligt att 
fördela tillskottet proportionellt till alla skolverksamheter. 

Fördelning till verksamhet [tkr] 

Vuxenutbildningen  600 

Gymnasiesärskolan  200 

Gymnasieskolan: 

Fristående huvudmän 570 

Almåsgymnasiet 500 

Bäckängsgymnasiet 1 000 

Sven Eriksonsgymnasiet 940 

Viskastrandsgymnasiet 690 3 700 

   4 500 

Tillskottet avser 2021 och ska enbart användas till det syfte som Skolverket angett och 
till tillfälliga satsningar, som inte driver upp ordinarie organisation. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll MBL§19 2021-03-01 

2. Protokoll MBL§11 2021-03-03 och 2021-03-05 

3. Protokollsutdrag KF 2021-02-25 Tilläggsbudget 

 

Yrkanden 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) lägger ett alternativt 
förslag till beslut (Bilaga 1 till protokollet). 

Niklas Hallberg (SD) yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 
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Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan Torstensson (C) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut, 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 
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§ 38 Dnr GVUN 2021-00053 1.1.3.1 

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitterar initiativärendet till presidiet för 
beredning.      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) lägger vid dagens 
nämndsammanträde ett initiativärende (bilaga 2 till protokollet) där man föreslår 
nämnden besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, ihop med 
lämpliga anställda inom Vård- och omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen,  
påbörjar ett samarbete med berörda verksamheter (Vård- och äldreförvaltningen, 
APL-samordnare inom primärvården och Södra Älvsborgs Sjukhus) för att utreda hur 
man på bästa sätt kan öka elevernas kunskaper i svenska. 

 

 

Yrkanden 
Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan Torstensson (C) 
yrkar att initiativärendet remitteras till presidiet för beredning. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans yrkande.    
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§ 39   

Övriga frågor 

Inga frågor ställdes.  

 




