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§ 158  

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Björn-Ola Kronander (M) tillsammans med Anethe Tolfsson (S) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. 
Justeringen äger rum digitalt den 15 december 2022. 
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§ 159  

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 160  

Allmänhetens frågestund 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde 
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§ 161  

Information från förvaltningen 

Information om Almås fortsatta utvecklingsarbetet 
Gymnasiechef Enikö Mihai informerar om Almåsgymnasiets resa och 
utveckling mellan åren 2018-2022 och de fortsatta utmaningar som ses 
framöver. 

Introduktion ny förvaltningschef 
Maria Gustafsson som den 1 december tillträtt som ny förvaltningschef på 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen presenterar sig och hälsas 
välkommen. Maria redogör för genomförd och inplanerad introduktion. 

Föreläggande om skyddsåtgärder Viskastrandsgymnasiet 
Miljöförvaltningen har lagt ett föreläggande om skyddsåtgärder för 
Viskastrandsgymnasiets fordonsprogram. Föreläggandet rör bl.a. hantering av 
farligt avfall och kemikalier. Eventuella synpunkter på föreläggandet ska lämnas 
till miljöförvaltningen senast 19 december. Åtgärder ska vara vidtagna före den 
1 mars 2023. 

Psykologenheten 
Den 1 september 2022 utökades psykologenheten inom förvaltningen med 
ytterligare en tjänst. Enheten består nu av totalt tre psykologtjänster. Inom 
ramen för den nya tjänsten planeras möjlighet till forskning på 50 procent. 

Lägesrapport – Utveckling av internationaliseringsarbetet inkl. 
uppföljning av beslut utlandsstudier 
Internationella koordinatorn Malin Gemzell lämnar en lägesrapport av 
internationaliseringsarbetet tillsammans med en uppföljning av nämndens 
beslut om utlandsstudier.  

Nystart Logistik och e-handel 
Gymnasiechef Thomas Åman informerar om de åtgärder som Sven 
Eriksonsgymnasiet har vidtagit inför nystarten av spetsutbildningen som nu 
kallas Teknik, spets. Information lämnas även om vilka förändringar som är 
gjorda inom kursutbudet för programmet. 

 

Föredragning av nämndärenden; 

 Månadsuppföljning oktober 2022 

 Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiets campus 

 Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas av 
massflyktsdirektivet 

 Kvalitetsrapport läsåret 2022/2023 
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§ 162 Dnr GVUN 2022-000563.5.0.1.2 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad 
månadsuppföljning för oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 12,5 mnkr 2022, som härrör till 
en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än 
budgeterat och positivt utfall på köpta-sålda platser i gymnasieskolan.  

Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron ligger i nivå 
med tidigare år. Det har uppmärksammats signaler från verksamheten om att 
det skett en tempoökning efter sommaren och att organisationen är ansträngd 
då man fortfarande arbetar med pandemieffekter både bland elever och 
medarbetare. 

Ur elevperspektivet konstaterar nämnden att prognosen som är gjord vecka 44 
visar att måluppfyllelsen fortsatt har påverkats av effekter av pandemin. 
Utbildningsskulden finns på individnivå och en relationsskuld finns på både 
individ och gruppnivå. Sammanfattningsvis visar prognosen att måluppfyllelsen 
för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen är fortsatt god.  

En risk i prognosen är att förvaltningen historiskt har sett att sökta statsbidrag 
kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor 
påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 

1. 10-dagars 2022-10, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 163 Dnr GVUN 2022-001332.4.1.0 

Attestförteckning Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upprättad 
attestförteckning med angivna beloppsgränser ska gälla tillsvidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Attestregler för Borås stad ansvarar nämnderna för att antagna regler och 
tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och 
behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. Förvaltningschefen 
ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas 
innebörd och verksamhetschefer ansvarar för att attestreglerna fungerar väl i 
den egna verksamheten. I samband med genomförda organisatoriska 
förändringar i verksamheterna uppdateras nämndens attestförteckning.  

Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med 
Borås Stads regler för attest och har beloppsgränser. 

Beslutsunderlag 

1. Attestförteckning, nämnd 221213 
2. Attestregler Borås Stad 210225 
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§ 164 Dnr GVUN 2021-002612.6.1.0 

Godkännande av projekteringsframställan 
Bäckängsgymnasiet campus 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus. Nämnden noterar att förslaget till  
investeringsbudget ökat från 100 mnkr till 140 mnkr och konstaterar att 
hyreskostnaden för Bäckängsgymnasiet kommer fördubblas, från 11 mnkr till 
22 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta ökande elevunderlag och efterfrågan på platser inom de 
gymnasieprogram som erbjuds på Bäckängsgymnasiet har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden lyft fram behovet av lokalutökning för skolan. En 
förstudie startade 2021-12-14 och Kommunfullmäktige har avsatt 
investeringsmedel för projektet. Lokalförsörjningsnämnden beslutade om 
projekteringsframställan 2022-10-25 (dnr LFN 2022-00320). Denna framställan 
beskriver behovet och presenterar ett preliminärt förslag till lokalutökning med 
ritningsunderlag. Underlaget innehåller även en preliminär ekonomisk 
beräkning för lokalförändringen. 

Utan att ge synpunkter på projektets upphandling vill nämnden framhålla 
behovet av att själva genomförandet av projektet sker i etapper, där uppstarten 
av utbyggnaden av skolrestaurangen behöver prioriteras, eftersom nuvarande 
kapacitet knappt klarar nuvarande elevunderlag. Det är viktigt att 
skolrestaurangen utformas för att klara det framtida elevunderlaget. Nämnden 
konstaterar att hanteringen av skolmåltid under ombyggnationen av skolköket 
kommer bli en stor utmaning eftersom det saknas evakueringsalternativ som 
klarar kapaciteten. Nämnden bedömer att detta kommer kräva större 
planerings- och arbetsinsatser och betydande resurser för att hantera inom en 
snäv tidsram.  

Den ekonomiska beräkningen visar på en hyresökning som innebär en 
fördubbling av nuvarande hyra, från ca 11 mnkr till nästan 22 mnkr när hela 
projektet är klart och verksamheten tagit de utbyggda lokalerna i anspråk. 
Nämnden konstaterar att volymuppräkningen på kommunbidraget inte 
kommer att räcka till för att täcka en hyresökning av denna storlek. De senaste 
årens lokalutökningar och lokalförbättringar inom nämndens område har 
hanteras inom givet kommunbidrag, men nämnden ser behovet att en 
hyresökning av denna storlek måste omhändertas i samband med att 
kommunbidraget för det år då lokalerna tas i anspråk tas fram. 
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Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-10-25 Projekteringsframställan för 
Bäckängsgymnasiet Campus 
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§ 165 Dnr GVUN 2022-002201.1.3.1 

Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas 
av massflyktsdirektivet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka 
den pågående uppdragsutbildningen i svenska för vuxna flyktingar som 
omfattas av massflyktsdirektivet.  

Utökningen innebär att de som omfattas av uppdragsutbildningen även ges 
möjlighet att ta del av utbildning motsvarande Svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå. 

Utbildningen kan påbörjas av de deltagare som uppnått en nivå motsvarande 
fullföljd sfi senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är 
bosatta i Borås. Utbildningen omfattar upp till motsvarande tjugo veckors 
heltidsstudier.    

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 mars 2022 aktiverades EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär att personer 
som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med 
boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för 
barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. På EU-kommissionens inrådan 
kommer nu tillämpningen av massflyktsdirektivet att förlängas. Direktivet 
förlängs till den 4 mars 2024. Personer från Ukraina som har ansökt om eller 
fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i 
Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. 
Enligt skollagen har de har inte rätt till sfi eller annan reguljär utbildning inom 
komvux. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2022-06-14 § 92 att 
uppdra åt förvaltningen att anordna en uppdragsutbildning i svenska för 
flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år. Den 
beslutade utbildningen genomförs idag av Folkuniversitetet i Borås och 
motsvarar Svenska för invandrare (sfi). Syftet är att underlätta etablering på 
svensk arbetsmarknad. 

Några deltagare har nu klarat hela utbildningen vilket aktualiserar frågan om att 
fortsätta på grundläggande nivå. Totalt är det 21 deltagare på utbildningen på 
sfi-nivå som kan bli aktuella för fortsatt utbildning. Ett tiotal kan förväntas 
tillkomma under våren och det finns i dagsläget inget som tyder på en 
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omfattande ökning av tillströmningen. Vuxenutbildningen bedömer att det är 
möjligt att ta in dessa i ordinarie undervisningsgrupper, som idag finns i 
kommunens vuxenutbildning i egen regi, i Svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå.  

Inför beslutet om att anordna uppdragsutbildning motsvarande sfi utreddes 
förutsättningarna för att anordna sfi-utbildning för målgruppen. Det framkom 
då att kommunens rättsliga möjligheter att anordna sfi var oprövade, 
massflyktsdirektivet har inte tidigare tillämpats. Även ur ett 
likabehandlingsperspektiv kan ett sådant beslut ifrågasättas, då andra 
flyktinggrupper inte åtnjuter samma möjligheter. En uppdragsutbildning 
bedömdes då vara det lämpligaste alternativet till reguljär sfi-utbildning.  

Förvaltningens bedömning är att ett liknande rättsligt läge gäller för ett utökat 
uppdrag på grundläggande nivå. Deltagarna har inte rätt att delta i 
grundläggande vuxenutbildning och en uppdragsutbildning är ett lämpligare 
alternativ.  

Det finns inget hinder för att deltagarna ändå ingår i samma 
undervisningsgrupper som elever som studerar svenska som andraspråk som en 
ordinarie kurs inom grundläggande vuxenutbildning. Dock kan det bli svårare 
att motivera utbildningen utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Den utbildning 
som idag anordnas av Folkuniversitetet är mer tydligt avskild från 
Vuxenutbildningens ordinarie verksamhet, medan detta kan komma att 
uppfattas som en separat fil in i kommunal vuxenutbildning. Samtidigt finns 
inte någon annan lämplig verksamhet på plats i Borås och det är angeläget att 
erbjuda någon typ av fortsättning för de deltagare som uppnått en nivå som 
motsvarar fullföljd sfi. Det finns i dagsläget inget som tyder på att detta skulle 
påverka andra elevers möjlighet till utbildning då det inte råder någon platsbrist. 

Uppdragsutbildningen får betraktas som en provisorisk lösning och bör därför 
avgränsas i tid. Utbildningen kan påbörjas av deltagare som ingår i den 
pågående uppdragsutbildningen och uppnått en nivå motsvarande fullföljd sfi 
senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är bosatta i Borås. 
Utbildningen motsvarar upp till tjugo veckors heltidsstudier. Deltagarna 
kommer efter fullföljd uppdragsutbildning att erhålla intyg på sina kunskaper, 
dock inte betyg. 

I det ekonomiska perspektivet är bedömningen att elevgruppen kan erbjudas 
denna särskilda möjlighet utan att verksamheten behöver tillföras särskilda 
medel av nämndbidraget. Detta under förutsättning att uppdraget begränsas till 
antalet deltagare och i tid. 

Uppdragsutbildningen följs upp i samband med nämndens månadsrapporter. 
Nämnden tar ställning till om beslut om eventuell fortsättning av insatsen i Juni 
2023.  
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Beslutsunderlag 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 92; 
Uppdragsutbildning i Svenska. 

2. Rapport (2022-04-12) Förutsättningar att erbjuda svenska för invandrare sfi 
och samhällsinformation till flyktingar som är över 18 år och omfattas av 
massflyktsdirektivet. 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tomas 
Brandberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Edvin Hadziavdic (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och 
Melina Gustafsson (M) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag 
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§ 166 Dnr GVUN 2022-001713.5.0.1.4 

Kvalitetsrapport läsåret 2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 
Kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 
med de bästa skolkommunerna i Sverige. Under läsåret 2021/2022 har 
resultaten för gymnasieskolan ökat ytterligare inom några områden. 
Förvaltningen har, i analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, 
identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor 
vad gäller andel elever som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever 
som når sina personligt uppsatta mål inom vuxenutbildningen, elever med en 
yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt 
andel elever med minst E i samtliga kurser. Detta är föremål för utvecklande 
insatser dels på förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de 
enheter/program som har en låg måluppfyllelse 

Under läsåret 2021/2022 påverkades verksamheten fortsatt starkt av Covid-19, 
inte minst gäller det den sk. sociala skuld som uppstått under den tid pandemin 
pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med 
måluppfyllelsen. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den 
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har 
förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är 
föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2022/2023: 

1. Stärka vår samlade förmåga till analys 
2. Ökad måluppfyllelse 
3. Förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
4. Digitalisering 
5. Internationalisering 
6. Akademisk utveckling och evidensbaserad praktik 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport 2021/2022, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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§ 167 Dnr GVUN 2022-002073.5.1.8 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 
vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen  
(SFS 2017:30, 4 kap. 2 §) förordna Maria Gustafsson som verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller tillsvidare. 

Beslutet ersätter av nämnden tidigare fattat beslut 2019-08-27, § 146. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom 
hälso- och sjukvård ska 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. 
Nämnden beslutar att förordna förvaltningschef Maria Gustafsson som 
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. 
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§ 168 Dnr GVUN 2022-001901.1.3.1 

Uppdrag - Stärka elevernas rätt till studie- och 
yrkesvägledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utveckla studie- och yrkesvägledningen och 
samverkan mellan grundskola och gymnasieskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Presidierna i Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har enats om att ge respektive förvaltning uppdraget 
att utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla grundskolans och 
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning.  

Uppdragets syfte är att utreda förutsättningarna för hur förvaltningarna 
gemensamt kan stärka valkompetensen hos elever i grundskolan inför valet av 
gymnasieutbildning. Eleverna ska få så pass mycket kunskap om programmen 
och gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat val. Information och 
vägledning ska utgå ifrån grundskoleelevernas behov. 

Återkoppling sker till respektive nämnd senast augusti 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Uppdragshandling 2022-11-10 
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§ 169 Dnr GVUN 2022-001731.1.3.1 

Utökat uppdrag för elevombudet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom att uppdraget för 
Borås Stads elevombud utökas till att även omfatta skolformerna gymnasieskola 
och gymnasiesärskola från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås stad har sedan 2018 ett elevombud för grundskolan. Elever på 
kommunala och fristående grundskolor kan vända sig till elevombudet med 
frågor och för att få stöd i frågor kring kränkande behandling och andra 
skolfrågor. I första hand uppmanas vårdnadshavare och elever att försöka lösa 
de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan, men i 
fall då frågorna blivit infekterade kan elevombudet stötta genom att fungera 
som en neutral part och fungera som en länk mellan vårdnadshavare/elev och 
skolan eller förvaltningen.   

Tjänsten som elevombud tillhör Stadsledningskansliet. Det finns utrymme för 
att utöka uppdraget till att även omfatta gymnasieskolan. Förvaltningen 
bedömer att det även inom gymnasieskolan förekommer ärenden där en neutral 
part kan bidra till en förbättrad dialog mellan skolan och 
elever/vårdnadshavare. Uppdraget kan därför med fördel utökas till att omfatta 
även gymnasieskolan. Detta har stämts av med Stadsledningskansliet. 
Ambitionen är att uppdraget ska omfatta även fristående gymnasieskolor och 
dessa kommer att kontaktas inför det utökade uppdraget. 
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§ 170 Dnr GVUN 2022-001111.4.1.0 

Revidering av dokumenthanteringsplan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad 
dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av 
allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras 
hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 
kap §§ 9-10). 

De allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering bildar ett arkiv. Varje nämnd ansvarar 
för vården av sitt arkiv. 

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta 
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 
förvaltningen samt forskningens behov. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra 
hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket 
säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr 
hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela 
dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska 
arkiveras eller gallras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har reviderat nu gällande 
dokumenthanteringsplan som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
fastställde i juni 2021. 

Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av 
Stadsarkivet. 

Beslutsunderlag 

1. Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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§ 171 Dnr GVUN 2022-002091.1.3.1 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
digitalt journalsystemet Prorenata 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inkommande och 
upprättade pappershandlingar, som tillhör en elevs patientjournal i Prorenata, 
skannas till journalsystemet för att därefter gallras. Innan gallringen kan 
verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats ha säkerställt att:  

 skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

 kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

 gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

 personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och 
utföra aktiviteten. 

Gallringsbeslutet gäller retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit 
till eller har upprättats av myndigheten före 2018-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2016 ersatte Borås Stad det digitala journalsystemet Asynja/CGM J4 
med det digitala journalsystemet Prorenata. För att effektivisera och 
kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att verksamheten ska ha en helt 
digital journalhandling, från det att journalhandling upprättas till att den 
arkiveras. Även om elevhälsans handläggning till största del redan idag är 
digital, upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, 
vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. Vid 
genomgång av alla handlingar som tillhör elevjournaler har skolsköterskor 
funnit en del pappershandlingar för elever som är födda före den 1 januari 
2012. Dessa handlingar behöver skannas in till elektroniska journaler. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare fattat ett beslut om 
gallring av handlingar som gäller från 1 januari 2018. Nämnden fattar nu ett nytt 
beslut som gäller retroaktivt för handlingar som inkommit till eller upprättats av 
myndigheten före den 1 januari 2018.  

Upprättat förslag till gallringsbeslut har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.  
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Beslutsunderlag 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2017-10-31 om gallring av 
pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem 
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§ 172 Dnr GVUN 2022-001761.1.3.1 

Yttrande över motion - En moderniserad 
modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 
moderniserad modersmålsundervisning. 

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 
lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 
styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-
undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  
Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 
obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 
och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tomas 
Brandberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Edvin Hadziavdic (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och 
Melina Gustafsson (M) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag 
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§ 173 Dnr GVUN 2022-001771.1.3.1 

Yttrande över motion - Handlingsplan mot 
skolsegregationen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningen avstyrker motionen med motiveringen att 
det finns en handlingsplan och ett tvärsektoriellt arbete inom ramen för Socialt 
hållbart Borås som adresserar de frågor som lyfts i motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen behandlar frågan om att segregationen i Borås Stads skolor är ett av 
de allvarligaste hindren mot att bygga Borås till en rättvis stad. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden delar i flera avseende motions problembeskrivning. 
Det gäller bl a att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, att det behövs en 
handlingsplan, att denna behöver vara förvaltningsöverskridande och adressera 
såväl skolsegregationens orsaker som dess konsekvenser. Motionen lyfter även 
samhällsbyggnadsprocessens avgörande roll. 

Nämnden konstaterar dock att det redan pågår ett omfattande arbete i Borås 
Stad för att adressera de frågor som motionären lyfter. Delar av arbetet beslutas 
och genomförs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det gäller t.ex. 
integrering av introduktionsprogrammen på skolorna, resursfördelning utifrån 
socioekonomiska faktorer och annat utvecklingsarbete som gynnar alla elever 
men som har störst betydelse för elever som är socioekonomiskt missgynnade. 
På kommunövergripande nivå har Borås Stad dessutom inom ramen för Socialt 
hållbart Borås tagit fram effektmål och handlingsplaner för tre målområden; 
God start i livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete, samt 
Boende och närmiljö. Arbetet sker i samarbete mellan alla berörda 
förvaltningar, kommunala bolag, näringsliv och idéburen sektor, samt i dialog 
med invånarna.  Nämndens bedömning är att en handlingsplan mot 
skolsegregation skulle innehålla samma åtgärder som redan finns i 
handlingsplanen för ett Socialt hållbart Borås och försvåra ledning och styrning 
av arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför 
motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Handlingsplan mot skolsegregation 
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§ 174 Dnr GVUN 2022-002081.1.3.1 

Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över 
remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade 
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd; Yttrande 
över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 
nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
rubricerad remiss med sista svarsdatum den 21 november 2022.  

Nämndens presidium har kommit överens om att nämndens ordförande avger 
ett så kallat ordförandebeslut i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till 
nämndens sammanträde den 13 december för godkännande av vidtagen åtgärd.  

Yttrandet har expedierats till Skolverket samt för kännedom till 
Kommunstyrelsens diarium den 21 november 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Expedierat yttrande (ordförandebeslut) över remiss 

2. Remiss, Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 
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§ 175 Dnr GVUN 2022-000011.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden, under 
perioden 2022-10-12—2022-12-01 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2022-10-12—2022-12-01. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 221213 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr GVUN 2022-000021.1.3.1 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 
perioden 2022-10-12—2022-12-01 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2022-10-12—2022-12-01. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Avgivna skrivelser 221213 
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§ 177 Dnr GVUN 2022-000031.1.3.1 

Delegationsbeslut  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 13 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 10. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 10 Delegationsbeslut 221213 
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§ 178  

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 

Redovisning från kontaktpolitikerbesök: 

 Almåsgymnasiet 

 Vuxenutbildningen 

 Viskastrandsgymnasiet 

 Bäckängsgymnasiet 

 Sven Eriksonsgymnaiset 

 

 

Redovisning från YH (Yrkeshögskolan) ledningsgrupp: 

 Medicinska sekreterare 

 Stödpedagog 

Redovisning från Programråd: 

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet/Bageri och konditori 

 Industritekniska programmet, svets 

 Hotell- och turismprogrammet (Ordföranden delger minnesanteckningar 
från programrådet) 
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§ 179  

Övriga frågor 

Boråsregionen 
Andreas Cerny (L) har deltagit vid Boråsregionens beredningsgrupp för Välfärd 
och kompetens.  

Utdelning av minnesgåva 
Den 17 november delade Andreas Cerny (L) och Anethe Tolfsson (S) ut 
minnesgåvor till de medarbetare i förvaltningen som arbetat 25 år i Borås Stads 
tjänst eller gått i pension med minst 20 års tjänstgöring. 

Avslutande av möte 
Ordföranden Andreas Cerny (L) avslutar dagens sammanträde med att tacka för 
gott samarbete under den gångna mandatperioden i nämnden, med förvaltning 
och fackliga företrädare, och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år.  

Ledamot Björn-Ola Kronander (M) tillönskar ordföranden detsamma. 

 




