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Tid och plats  
Tisdagen den 22 augusti 2017, kl. 16.00-16.10, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 93-110 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Per Flensburg (MP) 
Birgitta Bergman (M)  
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Bohlin (S) ersättare för Anders Jonsson (S) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Kim Lindberg (V) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Alva Mannberg (M) 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD)  
Sirpa Heikkilä utredningssekreterare 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Towe Norder personalföreträdare 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 21 augusti kl. 17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 21 augusti kl.15.30-16.30. 
 
§ 93 
Justering 
Lisa Berglund (KD) med Birgitta Bergman (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 24 augusti 2017. 
 
§ 94 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 95 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 96 Dnr 2017/UN0078 042 
Budgetuppföljning juli 2017 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett underskott på 1,4 mnkr.   
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr. Den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillåtelse, efter beslut i Kommunstyrelsen, att använda 7,1 mnkr för 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
 
I resultatet ingår: 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att tilldela ytterligare 12,1 mnkr;     
5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Kommunalvuxenutbildning 
på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning 
och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
7,1 mnkr av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat får användas, 
enligt beslut i Kommunstyrelsen, för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
Redovisas som underskott i resultaträkningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 med anledning av flyktingsituationen. 
Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
 
Föreliggande behov om 4,0 mnkr investeringsutrymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt.  
 
Föreliggande behov om 3,0 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringar 
av inredning och inventarier för Bäckängsgymnasiet. 
 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 

Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för juli 2017. 

 
§ 97 Dnr 2017/UN0141 041 

Budget 2018:1 
De ekonomiska förutsättningarna för Budget 2018:1 är: 

• Den ingående budgetramen från 2017 är 481,0 mnkr 

• Lön- och kostnadskompensationen på 2,7 % respektive 1,9 % höjer ramen med 11,9 mnkr 

• Volymjustering för gruppen 16-18 åringar höjer ramen 6,5 mnkr 

• 5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom 
Kommunalvuxenutbildning på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Ramen höjs med motsvarande 
belopp. 

• Detta ger en ram i Budget 2018:1 på 504,4 mnkr 
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Enligt upprättat förslag till Budget 2018:1 äskar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 
15,9 mnkr för ökade kostnader som inte täcks inom tilldelad ram. Utöver detta äskande, äskar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- och 
tillbyggnadsprojekt samt viss del fasta inventarier (bl.a inventarier till Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet). Via Lokalförsörjningsnämnden äskas om 4,0 mnkr för upprustning av 
lokaler på Borås Stads gymnasieskolor, och via Servicekontoret äskas om 3,0 mnkr för 
investeringar i tunga fordon. Fordonsparken på Viskastrandsgymnasiet är i stort behov av att 
bytas ut. Uppdatering av fordonsparken påbörjades under 2014 och kommer fortsätta under 
perioden 2015-2018. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2018:1. 
 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Lisa Berglund (KD), Anna-Lena Svensson Forsberg 
(C) och Niklas Hallberg (SD) deltar inte i beslutet. 
 
§ 98 Dnr 2017/UN0160 608 
Läsårstider 2018/2019 
Ett förslag till läsårstider för läsåret 2018/2019 har upprättats: 
Ht 2018 onsdag 22 augusti – fredag 21 december    
Vt 2019 tisdag 8 januari – fredag 14 juni                        
Lovdagar  
Ht 2018 torsdag 1 november – fredag 2 november (v 44) 
Vt 2019 måndag 11 februari – fredag 15 februari (v 7) 
 måndag 15 april – torsdag 18 april (v 16) 
 fredag 31 maj  
 fredag 7 juni  
 
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
vårterminen 2019 är 11-12 mars. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
läsåret 2018/2019 enligt upprättat förslag. 
 
§ 99 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Almåsgymnasiet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 99, att 
förordna Enikö Mihai till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Almåsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Enikö Mihai som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Almåsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 

2018-08-31. 
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§ 100 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bergslenagymnasiet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 
100, att förordna Elisabeth Jövinger till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
vid Bergslenagymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden 
arbetet med informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Elisabeth Jövinger som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Bergslenagymnasiet. Förordnandet gäller till och med 
2018-08-31. 
 
§ 101 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Björkängsgymnasiet  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Mia Sundström som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Björkängsgymnasiet (f.d. Tullengymnasiet). Förordnandet gäller till och med 
2018-08-31. 
 
§ 102 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bäckängsgymnasiet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 
101, att förordna Martin Eklöf till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Bäckängsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet 
med informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Martin Eklöf som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Bäckängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 
2018-08-31. 
 

§ 103 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, Sven 
Eriksonsgymnasiet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 102, 
att förordna Catrine Berglund till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven 
Eriksonsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
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Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Catrine Berglund som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven Eriksonsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 
2018-08-31. 
 
§ 104 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Viskastrandsgymnasiet  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-02-21, § 36, att 
förordna Kaj Sandgren till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Viskastrandsgymnasiet till och med 2017-08-31. Förordnandet förlängs under tiden arbetet med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten pågår. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Kaj Sandgren som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 
2018-08-31. 
 
§ 105 Dnr 2017/UN0142 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psyk ologiska insats 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-23, § 106, att förordna Anders 
Waldau till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats till och med 2017-08-31. 
Förordnandet förlängs under tiden arbetet med informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål 
för verksamheten pågår. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Anders Waldau som 
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller till och med 2018-08-31. 
 
§ 106  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program för jämställdhetsintegrering 

(2016/UN0169 009) 
 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revisionsberättelser och redogörelse för 2016 

års granskning (2017/UN0124 007) 
 
c) Revisionskontoret. Revisionsredogörelse Utbildningsnämnden 2016 
 (2017/UN0124 007) 
 
d) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Fördjupas analys i nämndernas uppföljningar 

(2017/UN0121 007) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Personalekonomisk redovisning för 2016 

(2017/UN0125 020) 
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f) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Gallring av information i LIS 
 (2017/UN0145 004) 
 
g) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

ärendehanteringssystemet Ciceron (2017/UN0146 004) 
 
h) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kompletterande anvisningar Personal- och 

kompetensförsörjningsplan (2017/UN0116 020) 
 
i) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens delegationer 
 (2017/UN0147 002) 
 
j) Miljöförvaltningen. Klimatkompenseringsavgift till budget 2018 (2017/UN0140 406) 
 
k) Lokalförsörjningsnämnden. Lokalresursplan 2018-2020 (2016/UN0191 280) 
 
l) Lokalförsörjningsnämnden. Ordförandebeslut gällande fastigheten Samariten 11, 

Klinikvägen 48 (2016/UN0044 289) 
 
m) Kulturnämnden. Kultur- och biblioteksprogram för Borås Stad (2017/UN0074 889) 
 
n) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Andreas Cerny (L) och 

Hamid Fard (L): Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI 
 (2017/UN0057 616) 
 
o) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter 

(2017/UN0120 600) 
 
p) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunala utvecklingsinsatser inom 

gymnasial lärlingsutbildning bidragsåret 2016 (2017/UN0088 047) 
 
q) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för 

tidsbegränsat anställda inom vården för 2017 (2017/UN0128 047) 
 
r) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen för 2017/2018 (2017/UN0127 047) 
 
s) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017 

(2017/UN0129 047) 
 
t) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 2017 

(2017/UN0131 047) 
 
u) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 

(2016/UN0153 615) 
 
v) Grundskoleförvaltningen. Kvalitetsberättelse för 2016; Elevhälsans medicinska insats 

(2017/UN0149 624) 
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w) Skolinspektionen. Beslut – Anmälan gällande en elevs skolsituation vid Viskastrands-
gymnasiet i Borås kommun (2017/UN0136 612) 

 
x) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskolan efter tillsyn i 

Almåsgymnasiet D Sär (2016/UN0160 617) 
 
y) Skolinspektionen. Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med introduktions-program 

efter tillsyn i Tullengymnasiet (2016/UN0157 612) 
 
z) Barn- och elevombudet, beo. Beslut – Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att 

motverka kränkande behandling vid Sven Eriksonsgymnasiet (2017/UN0019 612) 
 
å) Tullengymnasiet. Statistik – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för 

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 
2017-05-31 och 2017-06-30 (2016/UN0167 618) 

 
ä) FSG-protokoll 2017-08-09         
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –ä) till handlingarna. 
 
§ 107  
Avgivna skrivelser 
a) Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande – Detaljplan för Centrum, Vulkanus 15 
 (2017/UN0099 214) 
 
b) Kommunstyrelsen/Stadsledningskansliet. Yttrande – Remiss angående förslag till 
 föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om 
  uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet mm) (2017/UN0120 600) 
 
c) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av 
 Almåsgymnasiet D sär (2016/UN0159, 2016/UN0160  617) 
 
d) Barn- och elevombudet, beo. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid Sven 
  Eriksonsgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0019 612) 
 
e) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid 
 Viskastrandsgymnasiet (2017/UN0133 612) 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) –e) till handlingarna. 
 
§ 108  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 18-25. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 22 augusti 2017. 
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§ 109  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för kontaktpolitikerbesök vid Björkängsgymnasiet och Vuxenutbildningen. 
 
§ 110  
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Kamran Rousta (L) informerar från programrådet El- och energiprogrammet. 
 
Birgitta Bergman (M) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningarna 
(Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) Medicinsk sekreterare samt Garment technical 
designer och informerar från dessa möten. 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) redovisar från YH-utbildningens (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) ledningsgrupp för Stödpedagog. 
 
Per Flensburg (MP) informerar från YH-utbildningens (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) ledningsgrupp för Digital business developer. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Lisa Berglund 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 augusti 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 


