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Tid och plats
Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen
Omfattning
§§ 1-15
Beslutande ledamöter
Helene Sandberg (S)
Andreas Cerny (L)
Anita Spjuth (V)
Anders Jonsson (S)
Per Flensburg (MP)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)
Andreas Bäckman (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Elias Mannberg (M)

tjänstgörande på vakant plats (KD)

Övriga närvarande
Sofia Bohlin (S)
Sead Omerovic (S)
Kamran Rousta (L)
Niklas Hallberg (SD)
Anders Waldau
Michael Malmström
Eva Lindström

utbildningschef
controller
nämndsekreterare

Gruppöverläggning
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 25 januari kl. 17.30-18.30.
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 20 januari kl.17.00-17.50.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 25 januari kl. 19.00-20.00.
§1
Justering
Anders Jonsson (S) med Anita Spjuth (V) som ersättare utses tillsammans med
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Utbildningsförvaltningen torsdagen den 28 januari 2016.
§2
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ett initiativärende ”Spetsutbildning
inom logistik och e-handel”, § 11. Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg
godkännes.
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§3
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
§4
Dnr 2016/UN0006 605
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2016
Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2016 har upprättats.
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per program samt en avstämning
mot definitiv Budget 2016:2.
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasieskolans interkommunala ersättningar att gälla för
år 2016.
§5
Dnr 2016/UN0006 605
Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2016
Ett förslag till gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för år 2016 har upprättats.
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader samt en avstämning mot Budget
2016:2.
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer angivna belopp för gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar att gälla
för år 2016.
§6
Dnr 2016/UN0007 605
Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2016
Ett förslag till kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar för år 2016 har
upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer angivna belopp för kommunala vuxenutbildningens interkommunala
ersättningar att gälla för år 2016.
§7
Dnr 2016/UN0008 612
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år
2016
Ett förslag till bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor för år 2016 har upprättats.
Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration, mervärdesskatt samt lokalkostnader.
Beslut:
Utbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2016
enligt upprättade förslag.
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§8
Dnr 2015/UN0202 009
Uppföljning – Integrerat samhälle
Utbildningsnämnden ska till Arbetslivsnämnden redovisa uppföljning av Program för
integrerat samhälle. Fokus under 2015 är på fyra av programmets sju programområden:
arbete, utbildning, boende samt delaktighet. Ett förslag till redovisning har upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till redovisning och översänder densamma till
Arbetslivsnämnden.
§9
Dnr 2016/UN0009 612
Ansökan om särskild variant inom det estetiska området,
Designprogrammet
Utbildningsnämnden har för avsikt att hos Skolverket ansöka om att fortsatt få bedriva
särskild variant inom det estetiska området, Designprogrammet vid Bäckängsgymnasiet.
Utbildningen har bedrivits vid skolan sedan 2007, först som försöksverksamhet och därefter
som ordinarie program inom såväl Gy94 som GY11.
Beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att hos Skolverket ansöka om att fortsatt få bedriva särskild variant inom det
estetiska området.
§ 10
Dnr 2016/UN0010 024
Beslut om besök vid fristående gymnasieskolor
Beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att representanter från Utbildningsnämnden under perioden januari- början av
april månad genomför besök vid de fristående gymnasieskolorna.
Arvode vid dessa besök erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”.
§ 11
Dnr 2016/UN0xxx 612
Initiativärende – Spetsutbildning inom logistik och e-handel
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och Anna-Lena Svensson (C) lägger vid dagens
sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Spetsutbildning inom logistik
och e-handel”. De föreslår nämnden besluta, att uppdra åt Utbildningsförvaltningen, att till
nämndens sammanträde i maj utreda formerna för en spetsutbildning inom logistik och
e-handel.
Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende.
Beslut:
Utbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i maj utreda formerna för en spetsutbildning
inom logistik och e-handel.
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§ 12
Anmälningsärenden
a)
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
(2015/UN0203 006)
b)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år läsåret 2016/2017 – läsåret 2019/2020 (2015/UN0191 047)

c)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för avgifter till International Baccalaureate
Office (2015/UN0218 047)

d)

Lokalförsörjningsnämnden. Öppnande av förstudiekonto för Viskastrandsgymnasiet
(2015/UN0214 289)

e)

Lokalförsörjningsnämnden. Fastighet Borås Uranus 2, Fabriksgatan 10 – Utökat
lokalbehov för Vuxenutbildningen (2015/UN0122 615)

f)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag Anmälningsärenden – Lupp 2014; resultat och
spridning (2016/UN0005 106)

g)

Arbetsmiljöverket. Begäran om kompletterande uppgifter, Sven Eriksonsgymnasiet
(2015/UN0129 026)

h)

Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende, Utbildningsförvaltningen
(2015/UN0107 026)

i)

Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende, Bergslenagymnasiet
(2015/UN0130 026)

j)

Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar
16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2015-12-31
(2015/UN0184 618)

k)

FSG-protokoll 2016-01-13

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – k) till handlingarna.
§ 13
Avgivna skrivelser
a)
Arbetsmiljöverket. Svar från Utbildningsförvaltningen efter genomförd inspektion
(2015/UN0107 026)
b)

Skolinspektionen. Anmälan om skolsituation för elev vid Bäckängsgymnasiet
(2015/UN0187 612)

c)

Skolinspektionen. Anmälan om elevs skolsituation vid Bäckängsgymnasiet
(2015/UN0211 612)
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Beslut:
Utbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – c) till handlingarna.
§ 14
Delegationsbeslut
a)
Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den
26 januari 2016.
§ 15
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp
Niklas Hallberg (SD) har deltagit vid programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet och informerar från detta möte.
Sofia Bohlin (S) redogör för programrådet med Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri.
Birgitta Bergman (M) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen
Medicinsk sekreterare (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta
möte. Sofia Bohlin (S) redogör för ledningsgruppens sammanträde med YH-utbildningen
Elinstallation.
Vid protokollet

Eva Lindström
Nämndsekreterare

Justeras

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Jonsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2016.

Eva Lindström
Nämndsekreterare

INITIATIVÄRENDE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Spetsutbildning inom logistik och e-handel.
Logistik och e-handel har kommit att bli en viktig nisch för näringslivet i Borås. Vi har många
textila företag som jobbar med e-handel och vi är en viktig nod för många logistikföretag. Utvecklingen inom såväl handel som logistik talar för att Borås kommer få än fler företag och arbetsplatser inom nämnda områden. Det är till och med så att Borås är det ledande området i
Norden vad gäller distanshandel.
Företagen inom branschen har uttryckt att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens
och att det fattas rätt utbildning för deras bransch. Det behöver inte vara högskoleutbildad personal, utan kan vara en gymnasial utbildning inom e-handel och som ett bra komplement till det
övriga utbildningsutbudet i kommunen och Boråsregionen.
Företagare har tillsammans med kommunen och Högskolan i Borås startat E-handelsstaden
Borås. På sin hemsida beskriver de sig som:
E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås
Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav!
Utbildningsnämnden bedriver med stor framgång gymnasieutbildning och vi vill nu komplettera
denna med en spetsutbildning inom logistik och e-handel. En sådan utbildning kräver samverkan
med högskolan och eleverna ska kunna läsa kurser på högskolenivå vid sidan av gymnasiestudierna. Spetsutbildningar måste också vara riksrekryterande vilket innebär att de är sökbara från hela
riket.
Mot bakgrund av ovan föreslås Utbildningsnämnden besluta
Utbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i maj utreda formerna för en spetsutbildning
inom logistik och e-handel.
Andreas Cerny (L)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)

