
ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-03-09 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till ärende Tilläggsbudget 2021 
 
Det senaste året med fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever samt det ansträngda 
budgetläget för gymnasieskolorna för att nå en budget i balans har i vissa fall påverkat både 
kvalitén på undervisningen och möjligheten till stöd och hjälp för elever. När gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden då får en nivåhöjning på 7 mnkr är det rimligt att en del av dessa 
medel går direkt till gymnasieskolan för att underlätta måluppfyllelsen för alla elever. 
 
En del medel bör reserveras i en central buffert och en fördelning av dessa medel bör ske till den 
verksamhet där behovet är som störst, utan inbördes ordning mellan Vuxenutbildningen och 
gymnasieskolan.  
 
Kristdemokraterna och Moderaterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
besluta; 
 
− att 1 mnkr fördelas proportionerligt mellan gymnasieskolorna. 
 
− att 2 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 under året och fördela budgettillskott till den verksamhet där behovet är störst. 
 
− att 4 mnkr fördelas till Vuxenutbildningen 
 
 
För Allianspartierna i Borås – Kristdemokraterna och Moderaterna 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Rasmus Kivinen Alexandra Florén   
Moderaterna Kristdemokraterna   
    
    
    

 



INITIATIVÄRENDE    2021-03-09 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Initiativärende Förbättra språkkunskaper i svenska  
 
 
Både medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen, primärvården och på Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS) informerade på programrådet för Vård- och omsorgsprogrammet 2 mars att flera 
elever, främst på vuxenutbildningen, har bristande språkkunskaper i svenskaspråket. Detta 
medförde bl.a. att mycket tid behövde läggas på att förklara ord och begrepp i svenskaspråket 
istället för att kunna undervisa praktiska moment under arbetsplatsförlagt lärande (APL). Även 
om en stor del av problematiken bottnar i nationella beslut så som integrationspolitik, för kort tid 
för användning av tillfälliga statsbidrag, t.ex. Äldreomsorgslyftet, och antalet 
undervisningstimmar i svenska så är det Borås Stad och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen som ansvarar för att utbilda elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet. Det är flera av dessa elever som sedan börjar arbeta inom äldreomsorg och 
sjukvård. Vi ansvarar därför för att de elever som utbildas har tillräckliga kunskaper i svenska för 
att klara av att arbeta, förstå och göra sig förstådda på sin arbetsplats. 
 
 
Baserat på ovanstående föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna att Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
− att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, ihop med lämpliga anställda inom Vård- och 
omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen, t.ex. rektor och lärare,  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 svenskakunskaperna hos 
eleverna 
  
 
 
För Allianspartierna i Borås –  Kristdemokraterna och Moderaterna 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Rasmus Kivinen Alexandra Florén   
Moderaterna Kristdemokraterna   
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