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§ 31   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Andreas Cerny (L) tillsammans med Anders Jonsson (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen onsdagen den 28 mars 2018. 
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§ 32   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 33   

Allmänhetens frågestund 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 34 Dnr GVUN 2018-00004 1.2.4.1 

Budgetuppföljning/prognos februari 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för februari 
2018.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognos för helåret. I prognosen t.o.m. februari antas att budget håller och därmed 
rapporteras ingen avvikelse. Årets löner, läromedel samt budgetering av kvalitetsmedel 
och skollyft är i budget fördelad med periodiseringsnyckel över året.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk redovisning, 10-dagars, februari 2018 
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§ 35 Dnr GVUN 2017-00229 007 

Uppföljning intern kontroll 2017 - komplettering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad komplettering av 
nämndens uppföljning Intern kontroll 2017, som fastställdes vid nämndsammanträdet 
2018-02-20.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid redovisningen av Uppföljning intern kontroll 2017 i Stratsys föll inom området 
Ekonomi två processer bort. Dessa var Kontanthantering och Leverantörsfakturor. 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens beslut från 2018-02-20 kompletteras därför 
med dessa processer.  

Beslutsunderlag 

1. Komplettering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Uppföljning intern 
kontroll 2017 
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§ 36 Dnr GVUN 2017-00163 612 

Förändring av antagningsorganisation för gymnasieskolan 
läsåret 2018/2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta förändring av 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2018-2019. Förändring avser tidigare 
fattat beslut 2017-09-26, §116, om antagningsorganisation samt tidigare fattat beslut om 
komplettering 2017-12-05, §161. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa 
organisationen efter elevernas val.                 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2017-09-26 om gymnasieskolans 
antagningsorganisation för läsåret 2018/2019. Vilka utbildningar som erbjuds och 
antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas 
önskemål (Skollagen 15 kap 30 §). Ett förslag till  ändringar i gymnasieskolans 
antagningsorganisation för läsåret 2018/2019 har upprättats.             

Beslutsunderlag 

1. Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019 
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§ 37 Dnr GVUN 2018-00005 3.5.0.3 

Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 
2018/2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans 
antagningsorganisation för läsåret 2018/2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa 
organisationen efter elevernas val.      

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ske ge elever med utvecklingsstörning en för dem 
anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet. Ett förslag till antagningsorganisation för läsåret 2018/2019 har 
upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Antagningsorganisation gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019 
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§ 38 Dnr GVUN 2018-00060 1.1.3.1 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar ge Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att se om det är möjligt att genomföra 
uppdraget på det sätt som föreslås i tilläggsyrkandet och återkomma med resultatet till 
nästa nämndsammanträde.      

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av KF-uppdrag som inte ingår i budget – Period 1 2018.  

Yrkanden 

 Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C), Lisa Berglund (KD) lägger ett 
tilläggsyrkande (se bilaga 1 till protokollet).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden 
kl. 16.05- 16.20.  

Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Helene 
Sandberg (S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S) och Magnus Winblad (V) lägger ett 
alternativt förslag till tilläggsyrkande (se bilaga 2 till protokollet).  

 
Ordförande finner att nämnden bifaller den rödgröna gruppens alternativa förslag till 
tilläggsyrkande.       
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§ 39 Dnr GVUN 2018-00042 2.3.4.0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till Förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.         

Sammanfattning av 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.  

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 
arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  

           

Beslutsunderlag 

1. Bilaga fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen 
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§ 40 Dnr GVUN 2018-00043 3.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att 
jämlikt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 4 kap § 2, förordna Christer 
Samuelsson som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet 
gäller till och med 2019-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap § 2 att det inom hälso- 
och sjukvård skall finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås stad, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats. 
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§ 41 Dnr GVUN 2018-00053 1.1.3.1 

Remiss - Uppföljning av ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
uppföljning av Program för ett integrerat samhälle. Nämndens redovisning avser 
områdena Arbete och Utbildning i Program för integrerat samhälle 2015-2018.        

Sammanfattning av ärendet 

I inledningstexten i Program för integrerat samhälle anges att Borås Stad vill motverka 
främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Programmet redovisar den politiska 
viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.  

Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. Fokus under 2017 är på 
Arbete och Boende som är två av programmets sju programområden. De övriga fem 
områdena är Delaktighet, Folkhälsa , Kultur, Trygghet och Utbildning.  

Uppföljning som efterfrågas för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del är inom 
områdena Arbete och Utbildning, i det sistnämnda med fokus på vuxenutbildning.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Program för integrerat samhälle 2015-2018. 

2. Bilaga 2 Uppföljning Redovisning GVUN 2018.                  
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§ 42 Dnr GVUN 2018-00054 1.1.3.1 

Remiss - Program för ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag på revidering av Borås 
Stads Program för ett integrerat samhälle 

Reservationer/Protokollsanteckning 

 Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Program för integrerat samhälle 2019-2022 är en revidering av tidigare program som 
gäller till och med 2018. Det nya förslaget har utarbetats av Arbetslivs-förvaltningen 
som är ansvarig för att samordna integrationsarbetet i Borås Stad. Det nya programmet 
gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Borås Stad.  

I likhet med tidigare program är det reviderade programmet indelat i sju målområden. 
Dessa är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och Kultur. 
Inom respektive område anges hur Borås Stads integrationsarbete ska bedrivas. Samtliga 
nämnder ska utifrån programmet årligen planera för insatser i sitt eget 
integrationsarbete. För uppföljningen av integrationsarbetet i Borås Stad ansvarar 
Arbetslivsnämnden, liksom för framtagandet av nytt program vid nästa revidering.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det reviderade programmet 
förtydligar och utvecklar anvisningarna hur integrationsarbetet ska bedrivas i Borås 
Stad.  

Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018 

2. Program för ett integrerat samhälle 2019-2022         

Yrkanden 

 Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 3 till protokollet).  

Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg 
(S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S) och Magnus Winblad (V) yrkar att nämnden 
beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag.  

Omröstning begärs.      
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Propositionsordningar 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

JA innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande.  

NEJ innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) yrkande.        

Omröstningsresultat 

 JA röstas av Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S) och Magnus 
Winblad (V), Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg 
(C) och Lisa Berglund (KD).  

NEJ röstas av Niklas Hallberg (SD).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Sofia Bohlins (S) och Magnus 
Winblads (V) yrkande.        
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§ 43 Dnr GVUN 2018-00073 1.1.3.1 

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Borås kommun 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Thoréngruppen AB 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i 
Borås Kommun.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

 Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa 
Berglund (KD) reserverar sig mot beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 

ThorenGruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med Yrkesgymnasiet och 
följande utbildningar: 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete.  

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad och Måleri.  

El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik 

Fordons- och transportprogrammet med inriktningen Personbil. 

 

Antal sökta platser totalt till åk 1: 30.  

Totalt antal platser fullt utbyggt 2021: 90 

Planerad start för utbildningarna: läsåret 2019/20.  

 

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även i 
fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2019/20 och framåt 
kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella och programmen och 
inriktningarna.  

Dimensioneringen av elevplatser kan medföra, även sett till att antalet 16-åringar ökar 
enligt befolkningsprognosen, att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att 
behöva förändra strukturen inom den egna verksamheten vilket kan leda till såväl 
ekonomiska som organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.       
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vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbesty rkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning skolor med sökta program och inriktningar 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning     

4. Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåren 2018/2019.              

Yrkanden 

 Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) 
lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 4 till protokollet).   

Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg 
(S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S) och Magnus Winblad (V) yrkar att nämnden 
beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag.  

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

JA innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande.  

NEJ innebär bifall till alliansgruppens yrkande.     

Omröstningsresultat 

JA röstas av Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S), Magnus 
Winblad (V) och Niklas Hallberg (SD).  

NEJ röstas av Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg 
(C) och Lisa Berglund (KD).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Sofia Bohlins (S) och Magnus 
Winblads (V) yrkande.     
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§ 44 Dnr GVUN 2018-00084 1.1.3.1 

Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Borås kommun 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 
i Borås Kommun.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa 
Berglund (KD) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Lärande i Sverige AB:s ansökan avser utökning av befintlig verksamhet på 
Realgymnasiet Borås med följande utbildningar och inriktningar:  

Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Hotell och konferens. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering 

Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service. 

 

Utbildningarna kommer att anordnas som lärling med fem (5) utbildningsplatser per 
årskurs från och med läsåret 2019/20. Fullt utbyggt kommer utökningen att omfatta 45 
platser. 

 

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis i 
fristående regi. Sammantaget kan det innebära att det läsåret 2019/20 och framåt 
kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och 
inriktningarna. 

Dimensionering av elevplatser kan medföra, även sett til l antalet 16-åringar ökar enligt 
befolkningsprognosen, att Gymnasie- och vuxeutbildningsnämnden kommer att behöva 
förändra strukturen inom den egna verksamheten vilket kan leda till såväl ekonomiska 
som organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.         
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Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning skolor med sökta program och inriktningar 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning     

4. Kommunens planering av sökt/a program och inriktning/ar läsåren 2018/2019.                  

Yrkanden 

Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) lägger ett 
alternativt förslag till beslut (se bilaga 5 till protokollet).  

Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg 
(S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S) och Magnus Winblad (V) yrkar att nämnden 
beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag.  

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

JA innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande.  

NEJ innebär bifall till alliansgruppens yrkande.      

Omröstningsresultat 

JA röstas av Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S), Sofia Bohlin (S), Magnus 
Winblad (V) och Niklas Hallberg (SD).  

NEJ röstas av Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg 
(C) och Lisa Berglund (KD).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Sofia Bohlins (S) och Magnus 
Winblads (V) yrkande.       
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§ 45 Dnr GVUN 2018-00085 1.1.3.1 

Remiss - Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Alingsås kommun. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande avseende ansökan från 
Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola i Alingsås kommun.      
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§ 46 Dnr GVUN 2017-00209 612 

Uppsägning av samt tecknande av nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppsägning av nuvarande 
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende Naturbruksutbildning. 
Avtalet sägs upp per 2018-04-01 att upphöra 2018-12-31. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen (VGR) avseende Naturbruksutbildningar att gälla från och 
med 2019-01-01 till och med 2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande samverkansavtal mellan VGR och kommunerna i regionen rörande 
Naturbruksutbildningar löper ut 2018-12-31. Avtalet, som för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden del är från 2006, har i huvudsak reglerat den gymnasiala 
utbildningen inom Naturbruksprogrammet men även vuxenutbildning och 
gymnasiesärskola.  

Samverkansavtalet tecknas senast 2018-04-30 och gäller från och 2019-01-01 till och 
med 2022-12-31. En utvärdering ska göras efter två år och parterna ska senast 2021-12-
31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när avtalstiden löper ut.  

Avtalet innebär att kommunerna uppdrar till VG-regionen att vara huvudman i 
skollagens mening för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och kommunal vuxenutbildning och avser elever som är folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan 
omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt 
lärlingsutbildning inom naturbruk.   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Utbildningsnämndens avtal från 2006 

2. Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

3. Bilaga 1 Samverkansavtal Ledning och styrning 

4. Bilaga 2 Samverkansavtal verksamhetens finansiering 
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§ 47 Dnr GVUN 2017-00010 612 

Val av kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Magnus Winblad (V) att vara 
nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet tillsammans med Per 
Flensburg (MP) och Lisa Berglund (KD).        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 
kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Kim 
Lindberg (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny kontaktpolitiker vid 
Bäckängsgymnasiet.               
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§ 48 Dnr GVUN 2017-00011 612 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Magnus Winblad (V) att vara 
nämndens representant (ordinarie) i programråden för Handels- och 
administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet Frisör.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 
representanter till programråden. Då Kim Lindberg (V) begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden 
utse en ny representant (ordinarie) i programråden för Handels- och 
administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet Frisör.                 
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§ 49 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-02-12 – 2018-03-16 till handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-02-12 – 2018-03-16.                
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§ 50 Dnr GVUN 2018-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under perioden 
2018-03-02 – 2018-03-09 till handlingarna.           

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2018-03-02 – 2018-03-09.                
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§ 51 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 27 mars 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 20-22.                
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§ 52 Dnr GVUN 9134  

Övriga frågor 

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 

 Informeras från kontaktpolitikerbesök vid Viskastrandsgymnasiet. Ordföranden 
uppmanar de som inte genomfört kontaktpolitikerbesök att kontakta berörd 
verksamhetschef.   

Redovisas för följande programråd och ledningsgrupp vid Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen:  
Hantverksprogrammet Frisör 
Barn- och fritidsprogrammet  
Garment technical designer      

Information om verksamhetsbesök 

Informeras om att presidiet varit på verksamhetsbesök 22- 23 mars.       

Öppna jämförelser  

Informeras om att SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) Öppna jämförelser 
presenteras i morgon 28 mars.        

Möjlighet till insyn   

Efter Kalla Faktas tv-program gällande SFI-undervisning av extern utbildnings-
anordnare ställs frågan om möjlighet till insyn hos externa utbildningsanordnare inom 
Vuxenutbildningen i Borås Stad.           

 

 

 



Tilläggsyrkande, ärende 8, 2018-03-27 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att: 

• Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att inom ramen för SFI-utbildningen 

erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige. Detta uppdrag ska genomföras i 

samverkan med lämpliga aktörer som exempelvis Företagarna, Skatteverket, ALMI med flera. 

Uppdraget ska ses som en utbildningsinsats och inte som en arbetsmarknadsåtgärd. 

 

• Uppdraget redovisas vid lämpligt nämndsammanträde under hösten 2018. 

 

Andreas Cerny (L) 

1:e vice ordförande 

Birgitta Bergman (M) 

Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 

Lisa Berglund (KD) 



Ärende 8 

Tilläggsyrkande rödgröna gruppen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att: 

Ge Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att se om det är möjligt att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i tilläggsyrkandet och återkomma med resultatet till nästa 

nämndsammanträde.  



Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 
2018-03-27 

Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
Borås Stad 

 
 
Alternativt beslutsförslag ärende 12 
 
Sverigedemokraterna föreslår Gymnasie- och Vuxentbildningsnämnden besluta: 
 
Att Avslå remissen till förmån för följande alternativa utformning av remissvar: 
 
 
 

Program för ett integrerat samhälle 
 
Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
 
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. 
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den 
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa 
 
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. 
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk. 
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska 
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar 
för sådana möten. 
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag. 
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som 
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med 
vissa uppföljningar. 
 
Arbete 

Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar 
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande. 
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet 
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på 
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar. 
 



Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och 
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i 
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet. 

 

Boende 

Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.  
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika 
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt 
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. 
 
Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Barn och ungdomar 

Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska 
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de  
behöver i utbildningen.  
 
Vuxna 

Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och 
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att 
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad 
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas 
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  

Borås stads anställda 
 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för 
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att 
ge fler invånare likvärdig service. 
 

Delaktighet 

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att 
inkludera alla ungdomar. 
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla 
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  



 

Trygghet 

Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina 
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för 
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren 
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 
 
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför 
tillsammans med polis och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det 
långsiktiga målet är att bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra 
bostadsområden. Invånare med annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i 
möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål under tre år på det allmännas bekostnad.  
 

Folkhälsa 

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas 
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. 
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter 
till rehabilitering och god hälsa. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 
 

Kultur 

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi 
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av 
kulturarv från Sverige. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika 
förutsättningar att utöva dessa. 
 

Arbetsmetoder 

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås 
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete 
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig 
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet 
i integrationsarbetet. 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för 
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida 



information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten 
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt 
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
Niklas Hallberg 
Anders Alftberg 
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
 

Ärende 13 
 
Remiss – Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Borås kommun 
 
Allianspartiernas inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, 
inte politikerna. 
 
Vi anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en 
positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna 
utbildningarna.  
 
Allianspartierna tar inte ställning till kvalitén i den sökande huvudmannens utbildningar, utan 
utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta: 
 
Att tillstyrka ansökan från Thorengruppen AB. 
 
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN                                      2018-03-27 

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
 

Ärende 14 
 
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Borås kommun 
 
Allianspartiernas inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, 
inte politikerna. 
 
Vi anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en 
positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna 
utbildningarna.  
 
Allianspartierna tar inte ställning till kvalitén i den sökande huvudmannens utbildningar, utan 
utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta: 
 
Att tillstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB. 
 
 
Andreas Cerny (L)                                               Birgitta Bergman (M) 
1:e vice ordförande 
 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)                    Lisa Berglund (KD) 
 


	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180327 Protokoll
	Bilaga 1 till protokoll 180327
	Bilaga 2 till protokoll 180327
	Bilaga 3 till protokoll 180327
	Bilaga 4 till protokoll 180327
	Bilaga 5 till protokoll 180327

