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Tid och plats
Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 17.00-17.55, Utbildningsförvaltningen
Omfattning
§§ 28-46
Beslutande ledamöter
Helene Sandberg (S)
Andreas Cerny (L)
Anita Spjuth (V)
Anders Jonsson (S)
Per Flensburg (MP)
Birgitta Bergman (M)
Anna-Lena Svensson (C)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Elias Mannberg (M)
Niklas Hallberg (SD)

tjänstgörande på vakant plats (KD)
tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD)

Övriga närvarande
Sofia Bohlin (S)
Sead Omerovic (S)
Amanda Wiktorsson (M)
Anders Waldau
Michael Malmström
Eva Lindström

utbildningschef
controller
nämndsekreterare

Gruppöverläggning
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 21 mars kl. 17.30-18.15.
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 21 mars kl.07.00-08.00.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 21 mars kl. 19.00-20.00.
§ 28
Justering
Andreas Cerny (L) med Anna-Lena Svensson (C) som ersättare utses tillsammans med
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Utbildningsförvaltningen tisdagen den 29 mars 2016.
§ 29
Godkännande av föredragningslistan
Upprättad föredragningslista godkännes.
§ 30
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 31
Dnr 2016/UN0067 042
Budgetuppföljning/prognos februari 2016
För februari månad har enbart en prognos med avvikelser mot budget 2016 upprättats.
Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden, av eget ackumulerat resultat, får
ianspråkta 4,5 mnkr utöver ram för att använda under 2016.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för februari 2016.
§ 32
Dnr 2015/UN0163 612
Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2016/2017
Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-22 om gymnasieskolans antagningsorganisation för
läsåret 2016/2017. 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 2016/2017 har
upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner ändrad antagningsorganisation för läsåret 2016/2017.
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter att elevernas om-/nyval
samt vårbetyg redovisats till Utbildningsförvaltningen.
§ 33
Dnr 2016/UN0068 617
Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2016/2017
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska 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.
Beslut:
Utbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/2017.
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.
§ 34
Dnr 2016/UN0056 612
E-petition – Handlingsplan mot intolerans och rasism i Borås Stad
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt ska e-petitionen efter att den har varit exponerad på stadens
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den
ska sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget om handlingsplan mot intolerans & rasism i
Borås Stad. Förslaget är inlämnat av klass SA13N på Bäckängsgymnasiet. Klassen föreslår att
studieresor ska genomföras årligen till Auschwitz i Polen av åk 1-eleverna i den kommunala
gymnasieskolan. Syftet är att minska främlingsfientlighet och rasism.
Utbildningsnämnden tillstyrker intentionerna i förslaget. Inför ett genomförande behöver
utredning och analys av de praktiska och ekonomiska förhållandena göras.
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Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker intentionerna i e-petitionen – Handlingsplan mot intolerans och rasism i
Borås Stad.
§ 35
Dnr 2015/UN0219 026
Utvärdering – Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016
En utvärdering ska göras varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i aktuell Plan för
lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att undersöka om planens åtgärder genomförts och
målen uppfyllts eller är möjliga att uppfylla under planperioden. Utvärderingen ska ge
underlag för att identifiera svårigheter men också nya möjligheter. Resultatet av utvärderingen
ligger till grund för eventuella justeringar i Plan för lika rättigheter och möjligheter.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad utvärdering av Plan för lika rättigheter och möjligheter 2015 och
översänder densamma till Kommunstyrelsen.
§ 36
Dnr 2016/UN0011 106
Översyn av riktlinjerna för medborgardialog Borås Stad
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställdes av Kommunfullmäktige 2013.
Riktlinjerna gäller till och med 2016. Under året ska riktlinjerna ses över av den politiska
beredningen som inrättades i samband med arbetet att utveckla medborgardialogen.
Beredningen består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige. För att få ett
underlag inför detta arbete har beredningen tagit fram ett frågeunderlag som ska besvaras av
nämnderna. Redovisningen ska gälla nämndens arbete år 2014 och 2015.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
§ 37
Dnr 2016/UN0050 612
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås
med utbildningarna El- och energiprogrammet - inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet - inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet - inriktning Handel och service, Hotell- och
turismprogrammet - inriktning Hotell och konferens, Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/2018.
Yrkanden
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och AnnaLena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag (bilaga 1 till protokollet) där man yrkar att
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan, samt att textändringar görs i upprättat förslag till
remissvar.
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Per Flensburg (MP) lägger ett alternativt förslag (bilaga 2 till protokollet) och yrkar att
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan, samt att textändring görs i upprättat förslag till
remissvar.
Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S) och Anita Spjuth (V) yrkar att Utbildningsnämnden
avslår ansökan i enlighet med upprättat förslag.
Ordföranden meddelar att upprättat förslag till beslut är huvudförslag. Utbildningsnämnden
godkänner följande beslutsgång:
Alliansgruppens och Per Flensburgs (MP) förslag ställs mot varandra för att utse motförslag
till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Alliansgruppens och Per Flensburgs (MP) förslag mot varandra och
finner att Utbildningsnämnden utser Alliansgruppens förslag till motförslag.
Ordföranden ställer Alliansgruppens förslag mot huvudförslaget och finner att
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med huvudförslaget.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S) och Anita Spjuths (V) yrkande
(huvudförslaget).
Nej innebär bifall till Alliansgruppen Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och AnnaLena Svenssons (C) alternativa förslag.
Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Elias Mannberg (M)
Niklas Hallberg (SD)
Anna-Lena Svensson (C)
Birgitta Bergman (M)
Andreas Cerny (L)
Per Flensburg (MP)
Anders Jonsson (S)
Anita Spjuth (V)
Helene Sandberg (S)

Ja-röst Nej-röst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

4

1

Utbildningsnämnden har således med ordförandens röst som utslagsröst beslutat i enlighet
med upprättat förslag till beslut (huvudförslaget).
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M), Anna-Lena Svensson (C) och
Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslut:
Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
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§ 38
Dnr 2016/UN0051 612
Remiss – Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma
Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet (NB) med
inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/2018.
Yrkanden
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och AnnaLena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag (bilaga 3 till protokollet) innehållandes
textändringar i upprättat förslag till remissvar.
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S),
Anita Spjuth (V) och Per Flensburg (MP) yrkar att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med upprättat förslag till remissvar.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden
beslutat i enlighet med Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Anita Spjuths (V) och Per
Flensburgs (MP) yrkande.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Anita Spjuths (V) och Per
Flensburgs (MP) yrkande.
Nej innebär bifall till Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och Anna-Lena Svenssons
(C) alternativa förslag.
Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Elias Mannberg (M)
Niklas Hallberg (SD)
Anna-Lena Svensson (C)
Birgitta Bergman (M)
Andreas Cerny (L)
Per Flensburg (MP)
Anders Jonsson (S)
Anita Spjuth (V)
Helene Sandberg (S)

Ja-röst Nej-röst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

0

Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med upprättat förslag.
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M) och Anna-Lena Svensson (C)
reserverar sig mot beslutet.
Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.
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§ 39
Dnr 2015/UN0071 289
Godkännande av anslagsframställan för om- och tillbyggnad av
Bäckängsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden har 2015-09-22 fattat beslut om att starta en projektering för
ombyggnad av Bäckängsgymnasiet. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges
investeringsbudget för 2016. Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna
upprättad anslagsframställan under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker
densamma.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner upprättad anslagsframställan avseende om- och tillbyggnad för matsal och
bibliotek på Bäckängsgymnasiet, PA Halls terrass 7 (tidigare Schélegatan 7), Kattugglan 1.
§ 40
Dnr 2015/UN0216 024
Konsekvensanalys av befarande konsekvenser vid utebliven lönesatsning
på Vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-15, § 193, att göra en framställan till
Förhandlingsdelegationen i Borås Stad kring en lärarlönesatsning för Vuxenutbildningen
motsvarande regeringens lönesatsning i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.
I samband med detta beslöt även nämnden att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att göra en
konsekvensanalys i syfte att redogöra för vad en utebliven lärarlönesatsning på
Vuxenutbildningen skulle innebära för verksamheten. En konsekvensanalys har upprättats.
Beslut:
Utbildningsnämnden mottar upprättad konsekvensanalys.
§ 41
Dnr 2014/UN0215 615
Val av Utbildningsnämndens representanter i YH-utbildningarnas
ledningsgrupper
Beslut:
Utbildningsnämnden utser Anita Spjuth (V) att vara nämndens representant i ledningsgruppen för
utbildningen Teknisk textiltekniker, Per Flensburg (MP) att vara nämndens representant för utbildningen
Digital business developer, Birgitta Bergman (M) att vara nämndens representant för utbildningen Garment
technical designer samt Anna-Lena Svensson (C) att vara nämndens representant för utbildningen
Stödpedagog vid Borås Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen.
Representanterna erhåller arvode enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”.
§ 42
Anmälningsärenden
a)
Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala förtroendevalda m.fl.
(2016/UN0057 105)
b)

Arvodesdelegationen. Fråga om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för
ordförande/vice ordförande för justeringssammanträde (förrättning)
(2016/UN0065 024)
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c)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag Ekonomistyrning anmälningsärenden – Ansökan
om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Alingsås yrkesgymnasium i
Alingsås kommun (2015/UN0058 612)

d)

Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Borås Stads ungdomspolitiska program
(2016/UN0047 609)

e)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016
(2016/UN0053 615)

f)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016 (2016/UN0054 615)

g)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb 2016 (2016/UN0055 615)

h)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för att vidareutveckla kvaliteten i det
arbetsplatsförlagda lärandet under 2016 (2016/UN0014 612)

i)

Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning under
2016 (2016/UN0013 612)

j)

Skolinspektionen. Beslut – Uppföljning av beslut om elevens rätt till särskilt stöd vid
Almåsgymnasiet i Borås kommun (2015/UN0181 612)

k)

Inspektionen för vård och omsorg IVO. Beslut – Tillsyn av bostad med särskild service
för ungdomar, Sollundavägen i Borås Stad (2016/UN0048 617)

l)

Kommunstyrelsen. Projekteringsframställan för ombyggnad till tillagningskök vid
Almåsgymnasiet (2015/UN0072 289)

m)

Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar
16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-02-29
(2015/UN0184 618)

n)

FSG-protokoll 2016-03-09

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – n) till handlingarna.
§ 43
Avgivna skrivelser
a)
Stadskansliet. Kartläggning inför Borås Stads kommande handlingsplan för jämställdhet
2016-2018 (2016/UN0003 026)
b)

Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Drottning Blankas
gymnasieskola i Borås kommun (2016/UN0049 612)
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Skolinspektionen. Anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid Almåsgymnasiet i Borås
kommun (2015/UN0181 612)

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – c) till handlingarna.
§ 44
Delegationsbeslut
a)
Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8-12.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den
22 mars 2016.
§ 45
Besök vid fristående gymnasieskola
Anna-Lena Svensson (C) och Sofia Bohlin (S) redogör för sitt besök vid den fristående
gymnasieskolan Praktiska.
§ 46
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp
Sofia Bohlin (S) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen
Elinstallation (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta möte.
Anders Jonsson (S) redogör för programrådet med Vård- och omsorgsprogrammet. Han
informerar även tillsammans med Anna-Lena Svensson (C) från mötet med programrådet för
Byggprogrammet Husbyggnad.
Helene Sandberg (S) har deltagit vid programrådet för Handels- och
administrationsprogrammet och informerar från detta möte.
Vid protokollet

Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Andreas Cerny

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2016.

Eva Lindström
Nämndsekreterare

Alternativt förslag

2016-03-22

Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0191

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet1 vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service,
Hotell- och turismprogrammet/inriktning Hotell och konferens,
Bygg- och anläggningsprogrammet/inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri,
Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till
årskurs 2.
Beviljas Lärande i Sveriges ansökan kan det innebära att det läsåret 2017/18 kommer
att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden kommer att behöva göra
anpassningar av utbud och organisation på de program som drivs kommunalt utifrån
elevernas val av skola och utbildning.
Utbildningsnämnden 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. Utbildningsnämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
Utbildningsnämnden tillstyrker därmed ansökan från Lärande i Sverige AB.

1

Program och totalt elevantal på Realgymnasiet enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning
Djur: åk 1: 35 elever, åk 2: 23 elever, åk 3: 18 elever, totalt: 76 elever, varav 41 boråsare. Naturbruksprogrammet inriktning Skog åk 1: 4 elever, åk 2: 5 elever, åk 3: 2 elever, totalt 11 elever, varav 6
boråsare. Totalt antal elever på skolan: 87 elever, varav 47 boråsare.

2

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns 1
686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de
ansökta programmen läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildning:
Antal
Antal platser
Program
Inriktning
Antal
Antal
platser
platser platser
Fullt utbyggt
åk 3
2019
åk 1
åk 2
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
”
Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
”
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt

Dator och
kommunikationsteknik
Personbil

15

15

15

45

5

5

5

15

Transport
Handel och
service

5
5

5
5

5
5

15
15

Hotell och
konferens
Husbyggnad

5

5

5

15

5

5

5

15

Måleri
-

5
5

5
5

5
5

15
15

50

50

50

150

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.

3

De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi. På Almåsgymnasiet
finns Handels- och administrations-, Hotell- och turism- samt Vård- och omsorgsprogrammet. På Viskastrandsgymnasiet finns Bygg- och anläggnings-, El- och energisamt Fordons- och transportprogrammet. Eleverna antas till programmet och gör
inriktningsvalet till årskurs 2.
Innevarande läsår 2015/16 är elevantalet per program följande:
Skola
Program
Antal elever
Antal elever
åk 1
åk 2

Antal elever
åk 3

Almås

24

39

Antal
elever
totalt
82

42

38

126

47

39

142

74

70

225

55
55

48
45

159
180

Handel och
19
administration
Hotell och
46
turism
Vård- och
56
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
81
anläggning
El- och energi 56
Fordon och
80
transport
Lokal statistik per 15 oktober 2015.

På de inriktningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få anordna är elevantalet
följande:
Skola
Program
Inriktning
Antal elever
Antal elever
Antal
åk 2
åk 3
elever
totalt
Almås
Handel och
Handel och 21
14
35
administration service
Hotell och
Hotell och
13
10
23
turism
konferens
Vård- och
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
Husbyggnad 27
28
55
anläggning
Bygg- och
Måleri
9
11
20
anläggning
El- och energi Dator och
12
7
19
kommunikationsteknik
Fordon och
Personbil
15
7
22
transport
Fordon och
Transport
20
17
37
transport
Lokal statistik från respektive skola.
Om ansökningen från Lärande i Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret
2017/18 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra förändringar för såväl Utbildningsnämnden som de huvudmän som har dessa program. För nämnden kan det innebära att
anpassningar behöver göras för att hantera omstrukturering av personal och lokaler
som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
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Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i de ansökta skolorna, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om ansökan beviljas kan det innebära att Utbildningsnämnden behöver förändra
strukturen inom den egna verksamheten och genomföra personal- och lokalanpassningar som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Utbildningsnämnden anordnar i egen regi de utbildningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få starta.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

Andreas Cerny
Liberalerna
Birgitta Bergman
Moderata samlingspartiet
Anna-Lena Svensson
Centerpartiet

Bilagor
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2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan

Miljöpartiet vill att det sista stycket i förvaltningens förslag ersätts med följande:
Lärande i Sverige AB är välskött, ägs inte av riskkapitalbolag och återinvesterar vinsten i
verksamheten. Senaste årsredovisningen visar en vinst på 3,5 %, man har ett eget kapital på 20 milj
på en omsättning av 400 milj vilket är helt i sin ordning. Realskolan har också fått goda vitsord från
skolinspektionens utvärderingar.
Med detta som bakgrund yrkar miljöpartiet de gröna på att utbildningsnämnden tillstyrker ansökan
från Lärande I Sverige AB.

Alternativt förslag

2016-03-22

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0195

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet
(NB) med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/18. Totalt handlar det om 144 platser fullt utbyggt 2021.
De sökta programmen och inriktningarna finns i inte kommunal regi i Borås Stad.
Västra Götalandsregionen (VG) som Borås Stad har samverkansavtal med erbjuder
Naturbruksprogrammet med olika inriktningar i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i
Borås har Naturbruksprogrammet. Antal boråselever i VG-regionens utbildningar är
19 och hos fristående gymnasieskola 47. Totalt går 66 boråselever ett Naturbruksprogram.
Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och tre
VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor, Dingle,
Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17.
Hur nedläggningen av VG-regionskolorna Dingle och Nuntorp kommer att påverka
boråselever kan inte förutspås. Idag går en (1) boråsare i dessa skolor. På Strömma
går fem (5) boråselever på inriktningen djur. Vill boråselever fortsatt gå djurinriktningen i VG-regional skola är det Sötåsen som erbjuder detta, efter att Strömma avvecklas. Geografiskt är avståndet från Borås till Sötåsen betydligt längre vilket kan
komma att påverka elevernas val. Borås-Strömma (Sätila) ca 40 km, Borås-Sötåsen
(Töreboda) 154 km. Skolorna erbjuder internat för elever som önskar det. Av 19
boråselever i VG-regionskola har 10 inackordering. Av resterande 9 är en elev för
gammal för att få detta bidrag (utbetalas t o m vårterminen eleven fyller 20 år), fyra
(4) elever har busskort dvs de pendlar mellan skola och hemort och fyra (4) elever har
ännu inte sökt bidraget.
Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Sjuhärad medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Utbildningsnämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna. Utbildningsnämnden tillstyrker därmed ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.
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Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet Boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns 1
686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Borås Stad
anordnar inte själv Naturbruksprogrammet. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de av Strömma Naturbrukscentrum
AB ansökta programmet och inriktningarna till läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutveckling av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med följande utbildning:
Program

Inriktning

Antal
platser
åk 1

Antal
platser
åk 2

Antal
platser
åk 3

Antal platser
Fullt utbyggt
2021

Naturbruksprogrammet

Djur

32

32

32

96

”
Totalt antal

Lantbruk

16
48

16
48

16
48

48
144

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.
De sökta programmen och inriktningarna anordnas inte i Borås Stads regi, men Borås
Stad har ett avtal med Västra Götalandsregionen (VG-regionen) som är huvudman
för sex naturbruksskolor. Läsåret 2015/16 finns i regionens skolor totalt 19 boråselever. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås har Naturbruksprogrammet med 47 boråselever. Totalt går 66 boråselever på NB varav ca 2/3 i skola på
hemorten (Realgymnasiet) och ca 1/3 på annan ort (VG-regionskola).
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Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och tre
VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor, Dingle,
Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17.
Hur nedläggningen av VG-regionskolorna Dingle och Nuntorp kommer att påverka
boråselever kan inte förutspås, idag går en (1) boråsare i dessa skolor. På Strömma
går fem (5) boråselever på inriktningen djur. Vill boråselever fortsatt gå djurinriktningen i VG-regional skola är det Sötåsen som erbjuder detta, efter att Strömma avvecklas. Geografiskt är avståndet från Borås till Sötåsen betydligt längre vilket kan
komma att påverka elevernas val. Borås-Strömma (Sätila) ca 40 km, Borås-Sötåsen
(Töreboda) 154 km. Skolorna erbjuder internat för elever som önskar det. Av 19
boråselever i VG-regionskola har 10 inackordering. Av resterande 9 är en elev för
gammal för att få detta bidrag (utbetalas t o m vårterminen eleven fyller 20 år), fyra
(4) elever har busskort dvs de pendlar mellan skola och hemort och fyra (4) elever har
ännu inte sökt bidrag.
Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i de ansökta skolorna, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Till elever som behöver inackordering på grund av skolgången ska hemkommunen
lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet. Eleven får antingen inackorderingsbidrag för boendet eller ett busskort.
Grundersättningen är 1/30 av basbeloppet för avstånd 0-84 km. För längre avstånd
får elever grundersättningen plus en extra ersättning i procent av grundbeloppet. För
avstånd 85-174 km utgår grundersättning + 20 % extra av grundersättingen. Procentsatsen blir högre i relation till avståndet.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv
anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Borås Stad erbjuder Naturbruksprogrammet i samverkan med VG-regionen.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.
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