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Tid och plats  
Tisdagen den 21 februari 2017, kl. 16.00-16.30, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 28-44 
 
Beslutande ledamöter 
Andreas Cerny (L) mötesordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Per Flensburg (MP)  
Birgitta Bergman (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sead Omerovic (S) ersättare för Helene Sandberg (S) 
 
Övriga närvarande 
Ramadhan Hashim (S) 
Kim Lindberg (V) 
Alva Mannberg (M) 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 20 februari kl. 17.30-19.15. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 16 februari kl.17.00-18.30. 
 
§ 28 
Justering 
Anita Spjuth (V) med Per Flensburg (MP) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 23 februari 2017. 
 
§ 29 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ett initiativärende ”Se till att de 
pengar Staden fått för att finansiera den nya rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial 
Komvux kommer vuxenutbildningen till del”, § 38. Upprättad föredragningslista med 
ovanstående tillägg godkänns. 
 
§ 30 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs. 
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§ 31 Dnr 2017/UN0023 042 
Årsredovisning 2016 
För Utbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 480,8 mnkr. Det är en ökning med 
16,7 mnkr jämfört med den ingående grundramen 2015 som var 464,1 mnkr. 

• 8,0 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,0 % för löner och 1,3 % för 
övriga kostnader. 

• 0,8 mnkr är en ökning av ram på grund av lärarlöneavtalet. 
• 1,8 mnkr är en ökning av ram p.g.a. volymjustering för gruppen 16-18 åringar. 
• 5,0 mnkr är en ökning för kompetensutveckling, det s.k. "Skollyftet" (Planerad 

ersättning under 4 år 2015 – 2019). 
• 1,0 mnkr är en ökning av ram för fortsatt utveckling av stödverksamheten för elever 

med autismspektratillstånd. 
 

I Budget 2016:2 avsattes 1 % (4,7 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under året fördelats 
ut med 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever. Kvarvarande 4,4 mnkr har inte 
fördelats. Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 496,9 mnkr. Detta gav ett resultat på 
9,9 mnkr mot ram. 4,5 mnkr fick Utbildningsförvaltningen efter beslut i Kommunstyrelsen 
tillstånd att använda av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera fortsatt genomförande 
och utveckling av de nationella programmen. Dessa medel användes inte under året. 

4,0 mnkr var ämnat för lokalanpassningar och räknas in i det investeringsutrymme som tillförts 
Lokalförsörjningsnämndens budget. 
 
0,5 mnkr är kostnader för Sociala investeringsfonden/projektet ”Modersmålsundervisning, 
SFI”. Kostnaden för detta täcks av centrala medel och är återförd i Utbildningsnämndens 
ackumulerade resultat. 
 
22,2 mnkr är högre intäkter än vad som budgeterats. Interkommunala intäkter för elever som 
läser vid förvaltningens skolor har ökat med 3,9 mnkr varav verksamheten för 
autismspektrumtillstånd tillfört 0,4 mnkr. 

15,5 mnkr är lägre personalkostnad än budgeterat. Tillförda medel för nyanlända har ökat 
budget för personalkostnader. Utfall för dessa medel ligger på andra kostnadsslag. 
 
2,9 mnkr är högre materialkostnader jämfört med budget, 8,1 mnkr högre än 2015. Utfall för 
nyanlända gör att budget för materialkostnader överstigits. 
 
24,7 mnkr är högre tjänstekostnader än vad som planerats i budget, varav ca 6,2 mnkr avser 
ökade kostnader för nyanlända elever. 
 
0,5 mnkr är lägre kostnad för bidrag och transfereringar. Det är bl.a. lägre utfall för 
inackordering och ungdomsbidrag som är lägre än vad som planerats i budget. 0,2 mnkr lägre 
än 2015. 

 
Ett tillägg görs i texten gällande karriärstjänster på sidan 46 i upprättad Årsredovisning 2016. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för verksamhetsåret 2016, med 
tillägg i texten gällande karriärstjänster, och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
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§ 32 Dnr 2017/UN0064 007 

Uppföljning Intern kontroll 2016 
Redovisas för de interna kontroller som gjorts inom Utbildningsförvaltningen beträffande 
styrning och ledning, administration, arbetsmiljö, personal, ekonomi och elever. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern kontroll 2016 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

 
§ 33 Dnr 2017/UN0065 007 
Riskanalys och Intern kontrollplan 2017 
Förvaltningen har upprättat en riskanalys inom följande områden som är gemensamma för 
Borås Stad; Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Utifrån 
riskanalysen görs en riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan. 
 

Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2017 enligt 
upprättat förslag, och översänder dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

§ 34 Dnr 2016/UN0088 400 
Miljörapport 2016 
Enligt av Kommunfullmäktige beslutade miljömål för Borås Stad 2013-2016 ska 
etappmålsansvariga nämnder och bolag göra en mer detaljerad åtgärdsplan för miljömålsarbetet. 
Tre gånger per år ska nämnder och bolag redovisa hur miljömålsarbetet fortlöper. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för samordningen av uppföljningen. Ett förslag till miljörapport 
2016 har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2016, och översänder densamma 
till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
§ 35 Dnr 2016/UN0146 109 
Redovisning av synpunktshanteringen 2016 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. 
Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. 
Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för år 
2016 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
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§ 36 Dnr 2017/UN0066 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Viskastrandsgymnasiet  
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första 
stycket, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Kaj Sandgren som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 

 
§ 37 Dnr 2017/UN0012 615 
Val av representant från Gymnasie- och vuxenutbildn ingsnämnden till YH-
utbildningens ledningsgrupp för Medicinsk sekretera re 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Birgitta Bergman att vara nämndens representant i 
ledningsgruppen för utbildningen Medicinsk sekreterare vid Borås Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen. 
 
Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 
 

§ 38 Dnr 2017/UN0070 615 
Initiativärende - Se till att de pengar Staden fått  för att finansiera den nya 
rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial K omvux kommer 
vuxenutbildningen till del 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa 
Berglund (KD) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 1 till 
protokollet), ”Se till att de pengar Staden fått för att finansiera den nya 
rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial Komvux kommer vuxenutbildningen till 
del”. De föreslår nämnden besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
uppdras att ta reda på hur beskrivet stöd utbetalas till Borås Stad och bevaka att dessa 
medel kommer till det de är ämnade till, nämligen att finansiera den nya 
rättighetslagstiftningen på Komvux. Uppdraget ska redovisas vid Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämndens sammanträde 2017-04-26. 
 
Mötesordföranden finner att nämnden bifaller initiativärendet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att ta reda på hur ovanstående stöd utbetalas till Borås 
Stad och bevaka att dessa medel kommer till det de är ämnade till, nämligen att finansiera den nya 
rättighetslagstiftningen på Komvux. 
 
Uppdraget redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26 april 2017. 
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§ 39  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Alexander Andersson (C): 

Kommunal beredskap (2017/UN0060 016) 
 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att 

använda befintliga bibliotek till mötesplatser för invånarna i Borås kommun 
(2014/UN0070 889) 

 
c) Stadsledningskansliet. Säker och trygg kommun (2017/UN0059 001) 
 
d) Kommunstyrelsen. Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet, 

501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1 (2015/UN0070 289) 
 
e) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bäckängsgymnasiet 

(2017/UN0054 469) 
 
f) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Viskastrandsgymnasiet 

(2017/UN0054 469) 
 
g) Skolinspektionen. Beslut för gymnasiesärskolan efter tillsyn i Borås kommun 

(2016/UN0152 617) 
 
h) Skolinspektionen. Beslut – Anmälan avseende vuxenutbildning i Borås kommun 

(2016/UN0197 615) 
 
i) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2017-01-31 

(2016/UN0167 618) 
 
j) FSG-protokoll 2017-02-08      

 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – j) till handlingarna. 
 
§ 40  
Avgivna skrivelser 
a) Barn- och elevombudet. Yttrande – Anmälan om kränkande behandling vid Sven 
 Eriksonsgymnasiet (2017/UN0019 612) 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under a) till handlingarna. 
 
§ 41  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 9-12. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 21 februari 2017. 
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§ 42  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besök vid Bäckängsgymnasiet. Genomgående för dessa besök är att 
man träffar såväl skolledning, personal (även inom elevhälsan) och elever för att få en bild av 
skolans utbildningar, uppnådda resultat och framtida utveckling. 
 
§ 43  
Rapport från YH ledningsgrupp 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-
utbildningen Stödpedagog (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta 
möte. 
 
Birgitta Bergman (M) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Medicinsk sekreterare. 
 
§ 44  
Övriga frågor – Utredning om ökat lokalbestånd på B äckängsgymnasiet 
Andreas Cerny (L) efterfrågar svar från Lokalförsörjningsnämnden på initiativärende rörande 
utredning om ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet som Utbildningsnämnden fattade beslut 
om vid sitt sammanträde 2016-05-17. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Andreas Cerny Anita Spjuth 
Mötesordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 februari 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN                                      2017-02-21 
INITIATIVÄRENDE 
 

Se till att de pengar staden fått för att finansiera den nya 
rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial Komvux kommer 

vuxenutbildningen till del 
 
Riksdagen beslutade i november 2016 i enlighet med en proposition från regeringen om Rätt 
till behörighetsgivande utbildning inom komvux1. Förslagen i propositionen innebär att alla 
vuxna ska ha rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande 
behörighet till högskolestudier eller till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till 
högskolestudier eller till särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. Detta innebär att du oavsett 
var du bor och hur gammal du är ska ha rätt att läsa på komvux i syfte att uppnå behörighet 
till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Denna rättighet förhindrar att människor fastnar 
i återvändsgränder i utbildningsväsendet, utan möjlighet till vidare studier. Rätten ska gälla 
från den 1 januari 2017.  
 
För rätt till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017. Detta 
bidrag betalas ut till kommunerna i det s.k. kommunbidraget.  
 
Detta borde innebära, utifrån befolkningsmängd och kommunstorlek, att drygt 5 miljoner 
kronor betalats ut till Borås stad för att finansiera den nya rättigheten på Komvux.  
Vuxenutbildningen i Borås gör bedömningen att ca 90 procent av alla de elever som under 
2017 studerar gymnasiala teoretiska kurser på Komvux i Borås har rätt till det enligt den nya 
rättighetslagstiftningen. Kostnaden för detta är ca 13 miljoner kronor under 2017. Eftersom 
detta är en rättighet som måste prioriteras kommer Vuxenutbildningen sannolikt att behöva 
dra ner på antalet vårdutbildningsplatser för att kunna finansiera detta. Anledningen till att 
just vårdutbildningsplatserna är i riskzonen är att det numer är i princip den enda utbildningen 
i Vuxenutbildningens utbud som inte är rättighetslagstiftad eller finansierad från annat håll, ex 
Yrkeshögskolemyndigheten.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Förvaltningen uppdras att ta reda på hur ovanstående beskrivna stöd utbetalats till Borås 
stad och bevaka att dessa medel kommer till det de är ämnade till, nämligen för att finansiera 
den nya rättighetslagstiftningen på Komvux. 
 
Uppdraget redovisas vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26 
april 2017. 
 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Lisa Berglund (KD) 

                                                        
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ratt-till-
behorighetsgivande-utbildning-inom_H401UbU6 
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