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Tid och plats  
Tisdagen den 17 maj 2016, kl. 16.00-17.20, Utbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 65-80 
 
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) 
Anna-Lena Svensson (C) 
Andreas Bäckman (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Bohlin (S) tjänstgörande för Anders Jonsson (S) 
Kamran Rousta (L) tjänstgörande på vakant plats (KD) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Kim Lindberg (V) 
Niklas Hallberg (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 16 maj kl. 17.30-18.45. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 12 maj kl.17.30-19.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 16 maj kl. 19.30-20.30. 
 
Ajournering 
Utbildningsnämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 16.05-16.15 samt 
kl. 16.50-16.51. 
 
§ 65 
Justering 
Birgitta Bergman (M) med Anna-Lena Svensson (C) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på 
Utbildningsförvaltningen måndagen den 23 maj 2016. 
 
§ 66 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med två initiativärenden ”Utredning om 
ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet”, § 73, och ”Möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande 
såväl inom Sverige som utomlands på Hotell- och turismprogrammet”, § 74. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkännes. 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2016-05-17   2(8) 
 

§ 67 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 68 Dnr 2016/UN0067 042 
Budgetuppföljning april 2016 inklusive miljömålsupp följning av etappmål 1A 
Prognosen för Utbildningsnämnden visar ett minus på 5,1 mnkr. I det prognostiserade 
resultatet ingår bufferten som är 4,7 mnkr. Den del som beräknats tillhöra friskolor som finns 
i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Utbildningsnämnden enligt beslut i 
Kommunstyrelsen tillåtelse att använda 4,5 mnkr som planeras användas till fortsatt 
uppbyggnad av de nationella programmen. 

I resultatet ingår: 

Projekt ”Modersmålsstöd SFI” med 0,5 mnkr, vilket återförs i ackumulerat resultat vid 
årsbokslut för 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-17 att tilldela Utbildningsnämnden ytterligare 23,8 mnkr 
varav 23,0 mnkr för att omhänderta nyanlända inom gymnasieverksamheten samt 0,8 mnkr 
för kompetenshöjande åtgärder inom SFI under 2016. Dessa medel höjer ramen med 
motsvarande belopp. Prognosen är höjd med motsvarande kostnad. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 
Upprättad miljömålsuppföljning läggs som en bilaga till budgetuppföljningen. 

 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för april 2016 med miljömålsuppföljning av 
etappmål 1A. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
§ 69 Dnr 2016/UN0043 612 

Återrapportering av initiativärende – Spetsutbildni ng inom logistik och e-
handel  
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2016-01-26 lade Alliansgruppen ett initiativärende 
där de föreslog nämnden besluta att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att till nämndens 
sammanträde i maj utreda formerna för en spetsutbildning inom logistik och e-handel. 
Nämnden beslutade i enlighet med förslaget. En utredning har gjorts. Upprättat förslag till 
beslut lyder att ”Utbildningsnämnden mottar genomförd utredning gällande spetsutbildning 
inom e-handel och logistik. Nämnden delegerar till utbildningschefen att fortsätta arbetet och 
fatta beslut om ansökan”. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Utbildingsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och Anna-
Lena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 1 till protokollet). 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag till beslut. 
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Ordföranden ställer Alliansgruppens förslag mot den rödgröna gruppens förslag och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag. 
 
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till Alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Kamran Rousta (L)  X  
Sofia Bohlin (S) X   
Anna-Lena Svensson (C)  X  
Birgitta Bergman (M)  X  
Andreas Cerny (L)  X  
Andreas Bäckman (SD)  X  
Per Flensburg (MP) X   
Anita Spjuth (V) X   
Helene Sandberg (S) X   
 4 5  

 
Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med Alliansgruppens, 
Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och Anna-Lena Svenssons (C), yrkande. 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar genomförd utredning gällande spetsutbildning inom e-handel och logistik. 
Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att tillsammans med gymnasiecheferna vid Almåsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet fortsätta arbetet och fatta beslut om ansökan. 
 
Utbildningsnämnden ser positivt på utredningens rekommendation att ansöka om särskild variant på de 
yrkesprogram som idag har profil och kurser inom e-handel och logistik med förläggning vid Almåsgymnasiet 
och Viskastrandsgymnasiet. Detta är något utbildningsförvaltningen uppdras att fortsätta utreda. 
 
Utbildningsnämnden ska utav utbildningsförvaltningen få en lägesrapport om ovanstående uppdrag på 
nämndens sammanträde i september. 
 

§ 70 Dnr 2016/UN0090 760 
Remiss – Revidering av drogpolitiskt program 
Fritids- och folkhälsonämnden har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för 
yttrande. Nuvarande drogpolitiskt program för Borås Stad är från 2013 och gäller till och med 
2016. Efter revidering ska programmet gälla i en ny treårsperiod, d.v.s. 2017-2020. 
 
Det drogpolitiska programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål. De nationella målen 
har justerats och en motsvarande justering föreslås i det drogpolitiska programmet. 
Förändringarna påverkar inte det konkreta arbetet på Borås Stads-nivån.  I allt övrigt föreslås 
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programmet oförändrat d.v.s. nämnderna ska utarbeta handlingsplaner, Fritids- och 
folkhälsonämnden ska göra en kommungemensam plan och årligen följa upp nämndernas 
arbete.  
 
Utbildningsnämnden anser att det drogpolitiska programmet fungerar väl och välkomnar att 
det fortsatt ska gälla med de uppdateringar som föreslås.  
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden tillstyrker revidering av Borås Stads drogpolitiska program. 
 

§ 71 Dnr 2016/UN0091 012 
Remiss – Revidering av Borås Stads program för förä ldrastöd 
Fritids- och folkhälsonämnden har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för 
yttrande. Borås Stads nuvarande program för föräldrastöd gäller till och med 2016 och ska 
därför revideras. 
 
Revideringen gäller både ett namnbyte och ett förtydligande av hur arbetet ska bedrivas. 
Namnbytet innebär att Programmet för föräldrastöd ändras till Program för 
föräldraskapsstöd. Arbetets inriktning och metoder beskrivs genom komprimering och viss 
komplettering av nuvarande textinnehåll.   
 
Utbildningsnämnden anser att revideringen är en kvalitetshöjning av programmet då 
inriktningen och metoder för arbetet framskrivs tydligare. Namnbytet medför också ett 
förtydligande av att det är föräldraskapet som är i fokus. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden tillstyrker revideringen av Borås Stads program för föräldrastöd. 
 

§ 72 Dnr 2016/UN0096 209 
Beslut gällande lokaler – ombyggnation/inventarier 
Ett kostnadsförslag (bilaga 2 till protokollet) gällande ombyggnation, lokalanpassningar och 
inventarier vid Almås-, Sven Eriksons-, Viskastrands- och Bäckängsgymnasiet har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat 2016-05-17 genomförs. 
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. 
 

§ 73 Dnr 2016/UN0106 612 
Initiativärende – Utredning om ökat lokalbestånd på  Bäckängsgymnasiet 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och Anna-Lena Svensson (C) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 3 till protokollet), ”Utredning om 
ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet”. De föreslår nämnden besluta att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och 
framtidens behov av lokaler på Bäckängsgymnasiet – framför allt i form av grupprum 
och undervisningssalar. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och 
Anna-Lena Svensson (C) föreslår nämnden besluta att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och 
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framtidens behov av lokaler på Bäckängsgymnasiet – framför allt i form av grupprum 
och undervisningssalar. Utbildningsnämnden begär att Lokalförsörjningsnämnden ska 
återkomma skyndsamt till Utbildningsnämnden, senast vid årsskiftet 2016/2017, med 
prissatta förslag enligt ovan. 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar avslag av initiativärendet.  
 
Ordföranden ställer Alliansgruppens förslag mot den rödgröna gruppens förslag och finner att 
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag. 
 
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens avslagsyrkande. 
Nej innebär bifall till Alliansgruppens initiativärende. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Kamran Rousta (L)  X  
Sofia Bohlin (S) X   
Anna-Lena Svensson (C)  X  
Birgitta Bergman (M)  X  
Andreas Cerny (L)  X  
Andreas Bäckman (SD)  X  
Per Flensburg (MP) X   
Anita Spjuth (V) X   
Helene Sandberg (S) X   
 4 5  

 
Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med Alliansgruppens, 
Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och Anna-Lena Svenssons (C), initiativärende. 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S), reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
reservation till protokollet (bilaga 4 till protokollet). 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att 
tillgodose dagens och framtidens behov av lokaler på Bäckängsgymnasiet – framför allt i form av 
grupprum och undervisningssalar. 
 
Utbildningsnämnden begär att Lokalförsörjningsnämnden ska återkomma skyndsamt till 
Utbildningsnämnden, senast vid årsskiftet 2016/2017, med prissatta förslag enligt ovan. 
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§ 74 Dnr 2016/UN0107 612 
Initiativärende – Möjlighet till arbetsplatsförlagt  lärande såväl inom Sverige 
som utomlands på Hotell- och turismprogrammet 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och Anna-Lena Svensson (C) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 5 till protokollet), ”Möjlighet till 
arbetsplatsförlagt lärande såväl inom Sverige som utomlands på Hotell- och 
turismprogrammet”. De förslår nämnden besluta att Utbildningsförvaltningen uppdras 
att till nämndens sammanträde i augusti utreda möjligheterna för arbetsplatsförlagt 
lärande såväl inom Sverige som utomlands för de elever som studerar vid Hotell- och 
turismprogrammet på Almåsgymnasiet. Till nämnden ska också ett förslag på 
finansiering av ovanstående APL (arbetsplatsförlagt lärande) ges så att nödvändiga 
politiska beslut kan fattas. 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) anser att det finns en problematik med att elever inte kan 
göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) på annan ort eller utomlands p.g.a. att det inte finns 
medel för detta i skolans budget, och kan därför se att en utredning om ekonomiska 
förutsättningar är befogad. Dock känner man en oro för att elever och olika programs behov 
kan komma att ställas mot varandra. 
 
Den rödgröna gruppen föreslår att förvaltningens utredning redovisas på nämndens 
sammanträde först i oktober och inte, som angivet förslag till beslut i initiativärendet, i 
augusti. Ordföranden finner att nämnden bifaller den rödgröna gruppens förslag om att flytta 
fram redovisningsdatumet till oktober månad. 
 
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per 
Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 6 till 
protokollet). 
 
Beslut: 
Utbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i oktober utreda möjligheterna för 
arbetsplatsförlagt lärande såväl inom Sverige som utomlands för de elever som studerar vid Hotell- och 
turismprogrammet på Almåsgymnasiet. Till nämnden ska också ett förslag på finansiering av 
ovanstående APL (arbetsplatsförlagt lärande) ges så att nödvändiga politiska beslut kan fattas. 
 
§ 75  
Anmälningsärenden  
a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Nytt ärendehanteringssystem 

(2016/UN0092 005) 
 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag anmälningsärenden – Omförhandling av avtal 

avseende samverkan kring AV-läromedel (2016/UN0087 886) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Internhyra; förslag till nytt system 

(2016/UN0101 206) 
 
d) Skolverket. Information om lärarlönelyftet (2016/UN0094 047) 
 
e) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för våren 

2016 (2016/UN0076 047) 
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f) Stadsrevisionen. Sammanfattande revisionsredogörelse, Utbildningsnämnden 

(2016/UN0099 007) 
 
g) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Brukarundersökningar 2015; Uppföljning 

förskola, grundskola och fritidshem samt gymnasieskola (2015/UN0183 109) 
 
h) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av 

Bäckängsgymnasiet (2015/UN0071 289) 
 
i) Polismyndigheten lokalområde Borås. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad 

och Polismyndigheten lokalområde Borås (2016/UN0085 106) 
 
j) Skolverket. Beslut – Ansökan om särskild variant inom det estetiska området 

(2016/UN0009 612) 
 
k) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bäckängsgymnasiet 

(2016/UN0086 469) 
 
l) Skolinspektionen. Beslut – Anmälan av Viskastrandsgymnasiet i Borås Stad 

(2016/UN0080 612) 
 
m) Skolverket. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial 

spetsutbildning läsåret 2015/2016 (2016/UN0098 612) 
 
n) Stadsdelsförvaltningen Norr. Kvalitetsrapport – Värdegrund 2016; gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen (2016/UN0093 600) 
 
o) Arbetsmiljöverket. Avslut av ärende avseende inspektion vid Sven Eriksonsgymnasiet 

(2015/UN0129 026) 
 
p) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-04-30 

(2015/UN0184 618) 
 
q) FSG-protokoll 2016-05-04         

 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – q) till handlingarna. 
 
§ 76  
Avgivna skrivelser 
a) Arbetsmiljöverket. Kompletterande uppgifter efter genomförd inspektion vid Sven  
 Eriksonsgymnasiet (2015/UN0129 026) 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under a) till handlingarna. 
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§ 77  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 15-18. 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
17 maj 2016. 
 
§ 78  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besöket vid Almåsgymnasiet. 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. 
 
§ 79  
Besök vid fristående gymnasieskola 
Anita Spjuth (V) och Kamran Rousta (L) redogör för sitt besök på Drottning Blankas 
gymnasium. 
 
§ 80  
Rapport från programråd  
Anita Spjuth (V) redogör för programrådet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri 
och konditori. 
 
Birgitta Bergman (M) informerar från programrådet Hotell- och restaurangprogrammet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
Helene Sandberg Birgitta Bergman 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



UTBILDNINGSNÄMNDEN  2016-05-17 

ALTERNATIVT FÖRSLAG ÄRENDE 5 

 

Återrapportering av initiativärende – Spetsutbildning inom logistik 
och e-handel 

 

 
Förslag till beslut: 
 
Utbildningsnämnden mottar genomförd utredning gällande spetsutbildning inom e-handel och logistik. Nämnden 
uppdrar åt utbildningschefen att tillsammans med gymnasiecheferna vid Almåsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet fortsätta arbetet och fatta beslut om ansökan. 
 
Utbildningsnämnden ser positivt på utredningens rekommendation att ansöka om särskild variant på de 
yrkesprogram som idag har profil och kurser inom e-handel och logistik med förläggning vid Almåsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet. Detta är något utbildningsförvaltningen uppdras att fortsätta utreda. 
 
Utbildningsnämnden ska utav utbildningsförvaltningen få en lägesrapport om ovanstående uppdrag på nämndens 
sammanträde i september. 
 
 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Anna-Lena Svensson (C) 
 



  1 (1) 
 
 2016-05-17 2016/UN0096 
 
  

Beslut gällande Lokaler – ombyggnation/inventarier 
Förslag till beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat 2016-05-17 genomförs. 
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. 
 
Almås 

Etapp/projekt         Kostnad 
Ombyggnad av klassrum för nyanlända      368 000 
Anpassning lokaler för IV-sär      250 000 
Ombyggnad av reception         50 000 
Byggherrekostnad         86 500 
Projektering, planering och kontroll        61 800 
Oförutsett 8%         49 400 
Totalt                    kr    865 700 
 
Sven Erikson 

Etapp/projekt        Kostnad 
Lokalanpassning hus 5, del 2   1 245 000 
Arbetsrum Villan         404 000 
Byggherrekostnad       218 260 
Projektering, planering och kontroll      155 900 
Oförutsett 8% på entreprenader inkl. optioner     124 720 
Totalt                   kr  2 147 880
   
Viskastrand 
Etapp/projekt        Kostnad 
Solskydd till teorisalar         35 000 
Projektering, planering och kontroll          3 500 
Oförutsett 8%           2 800 
Totalt                   kr       41 300  
 
Bäckäng 

Tillgänglighetsanpassning hiss, (tas från överskott 2015)     800 000 
 
Inventarier 
Almås, köksinventarier                  kr      150 000 
Sven Erikson, möblering av aula                 kr    400 000 
Bäckäng, div inventarier                   kr      120 000 
Totalt                   kr    670 000 
 
 



UTBILDNINGSNÄMNDEN    2016-05-17 
INITIATIVÄRENDE 

Utredning om ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet 

 
Borås största, mest anrika och mycket populära gymnasium Bäckängsgymnasiet har länge haft 
problem med för små lokaler. Allianspartierna har tidigare tagit initiativet att bygga ut Bäckängs-
gymnasiets matsal och bibliotek. Den nya matsalen byggs på den nuvarande innergården och gör 
måltidssituationen betydligt bättre för eleverna. Biblioteket är i dagsläget alldeles för litet och med 
bristfällig luftkonditionering. Men genom ombyggnationen kommer det att flyttas, göras större 
och få en bättre arbets- och luftmiljö. Bygget är fortfarande i en tidig fas, men nu finns beslut på 
att det ska genomföras.  
 
Dock kvarstår behovet av fler lokaler i form av klass- och grupprum då den kommande om- och 
tillbyggnaden i huvudsak gör skolan mer ändamålenlig snarare än större. Just nu hyr skolan in sig 
i lokaler vid Gustav Adolfs församlingshem samt i Sturehallens idrottshall, till hösten kommer 
dessutom salar i Fullmäktigehuset återigen bli aktuella för undervisning. Situationen sliter så klart 
på eleverna men också till stor del på personalen.   
 
Alliansen i Utbildningsnämnden vill därför ta initiativet till en utredning hur den allmänna lokalsi-
tuationen på Bäckängsgymnasiet kan förbättras. Vi vill att Lokalförsörjningsförvaltningen skynd-
samt återrapporterar till Utbildningsnämnden om den aktuella lokalsituationen på Bäckäng, vad 
som går att göra för att förbättra densamma samt vad det skulle kosta. Vi vill att Lokalförsörj-
ningsnämnden tittar på nybyggnad, utbyggnad av befintlig skola och extern hyra av lokaler. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Utbildningsnämnden besluta 
 
Att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden om att utreda hur det går att tillgodose dagens och framtidens behov av 
lokaler på Bäckängsgymnasiet - framförallt i form av grupprum och undervisningssalar.  
 
Utbildningsnämnden begär att Lokalförsörjningsnämnden ska återkomma skyndsamt till Utbildningsnämnden, 
senast vid årsskiftet 2016/2017, med prissatta förslag enligt ovan. 
 
 
Andreas Cerny (L) 

 
Birgitta Bergman (M) 

 
Anna-Lena Svensson (C) 



Reservation Initiativärende angående ökat lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet. 
 

Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet om utredning om ökat 

lokalbestånd på Bäckängsgymnasiet. 

 

Vi håller med om att det finns ett behov av fler lokaler på Bäckängsgymnasiet. därför beslöt en enig 

nämnd vid nämndmötet 15 december 2015 att godkänna upprättad sammanställning över 

lokalresursbehov för åren 2017-2019 samt översända densamma till Lokalförsörjningsnämnden. 

I detta dokument finns Bäckängsgymnasiets behov av lokaler listat. 

 

En grupp med representanter från alla partier i Utbildningsnämnden har tillsammans tagit fram en 

rapport utifrån programöversynen. Med utgångspunkt i denna rapport beslutades att göra en 

förstudie om Viskastrandsgymnasiets lokalbehov. Ett förslag som framkom i rapporten var att 

etablera ett högskoleförberedande program på Viskastrandsgymnasiet för att avlasta söktrycket på 

Bäckängsgymnasiet.  

 

Den rödgröna gruppen ställer sig frågande till om nämnden ska frångå tidigare beslut angående 

lokalresursplan och programöversynen. 

 

Genom ett beslut i enlighet med initiativärendet blir en trolig konsekvens bli att 

Viskastrandsgymnasiets behov av lokaler får vänta samtidigt som en stor utredning av 

Bäckängsgymnasiets kapacitet påbörjas 

  

Den rödgröna gruppen anser att nämnden bör vänta till den pågående skolstrukturutredningen är 

klar, samt avvakta en eventuell ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet för att se vilka ytterligare 

behov som kan finnas utöver de som finns listade i den redan antagna lokalresursbehovsplanen. 

 

Borås 

2016-05-17 

 

Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden 

Helene Sandberg (S) 

Anita Spjuth (V) 

Per Flensburg (MP) 

Sofia Bohlin (S) 



UTBILDNINGSNÄMNDEN  2016-05-17 
INITIATIVÄRENDE 
 

Möjlighet till Arbetsplatsförlagt lärande såväl inom Sverige som utomlands på Hotell- 

och turismprogrammet 
 
På Almåsgymnasiet finns sedan 2011 Hotell- och turismprogrammet med profilerna; reception 
och service, möten och evenemang, värdskap och upplevelser. Det som eleverna studerar är 
bland annat besöksnäring, entreprenörskap, logi, service och bemötande, resmål och resvägar. 
Programmet marknadsförs som ett alternativ där du som elev får möjlighet att ha hela världen 
som arbetsfält. 
 

”Du får lära dig att skapa och sälja positiva upplevelser för människor från olika delar av världen med olika 
behov och förväntningar.”1 

 
Allianspartierna i utbildningsnämnden har blivit uppmärksammade på att programmet i fråga är 
beroende av stipendier som de får i samband med externa uppdrag. I dagsläget finns inga extra 
medel från skolan till exempelvis APL, Arbetsplatsförlagt lärande, på annan ort/annat land. Vid 
två tillfällen har programmet getts möjligheten att ha fyra APL-platser på Mallorca. Dessa kunde 
inte användas då skolans ledning bedömde att ekonomin inte tillät detta. Inför hösten 2016 finns 
möjligheten återigen för eleverna att få ha APL på Mallorca. 
 
Andra gymnasieskolor med samma program i Sverige arbetar aktivt med APL i svenska fjällen, på 
kusten och utomlands. Detta ser vi allianspartier som en viktig prioritering för elevernas 
anställningsbarhet och för skolans marknadsföring av Hotell- och turismprogrammet. I 
sammanhanget bör noteras att det den 17 maj 2016 finns åtta förstahandssökande till nämnt 
program, nio förstahandssökande har enligt statistiken sökt in som lärling på samma program. 
Statistiken innehåller både behöriga och obehöriga elever2  
 
Inom ramen för programmet finns många populära yrken, däribland guide och reseledare. 
Branschen ställer krav på både arbetslivs- och livserfarenhet för anställning, i det sammanhanget 
blir APL:n mycket viktig. Språkets betydelse kan inte nog underskattas då branschen är av 
internationell karaktär, detta är ytterligare ett argument för att en möjlighet till APL såväl inom 
Sverige som utomlands borde finnas.    
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Utbildningsnämnden besluta 
 
Förvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i augusti utreda möjligheterna för Arbetsplatsförlagt 
lärande såväl inom Sverige som utomland för de elever som studerar vid Hotell- och turismprogrammet på 
Almåsgymnasiet. Till nämnden ska också ett förslag på finansiering av ovanstående APL ges så att nödvändiga 
politiska beslut kan fattas. 
 
Andreas Cerny (L) 

 
Birgitta Bergman (M) 

 
Anna-Lena Svensson (C) 

                                                        
1 http://almas2.webres2boras.se/hotell-och-turismprogrammet/ (2016-05-16) 
2 Enligt statistik hämtad från Antagningsenheten 2016-05-17 



Protokollsanteckning angående initiativärende om möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande såväl 

inom Sverige som utomlands på Hotell- och turismprogrammet. 

 

Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden kan se en viss problematik med att elever inte kan göra 

sitt arbetsplatsförlagda lärande på annan ort eller utomlands pga att det inte finns medel för detta i 

skolans budget. Alla program med möjlighet till utlandspraktik söker i dag stipendier från externa 

parter och skälet till att detta program ska särbehandlas behöver tydliggöras. 

Därför kan vi se att en utredning om ekonomiska förutsättningar är befogad. Dock ser vi en farhåga 

att motsvarande problem kan uppkomma vid andra program och på andra gymnasieskolor i Borås. 

 

Som nämnd behöver vi beakta helheten i budgeten och känner en viss oro för att elever och olika 

programs behov kan komma att ställas mot varandra. 

 

Borås 

2016-05-17 

 

Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden 

Helene Sandberg (S) 

Anita Spjuth (V) 

Per Flensburg (MP) 

Sofia Bohlin (S) 
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