PROTOKOLL
Extra sammanträdesdag
2016-06-07

Tid och plats
Tisdagen den 7 juni 2016, kl. 10.00-10.15, Utbildningsförvaltningen
Omfattning
§§ 81-91
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
Amanda Wiktorsson (M)
Niklas Hallberg (SD)

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

Övriga närvarande
Sofia Bohlin (S)
Sead Omerovic (S)
Kim Lindberg (V)
Kamran Rousta (L)
Anders Waldau
Michael Malmström
Eva Lindström
Sirpa Heikkilä

utbildningschef
controller
nämndsekreterare
utredningssekreterare

Gruppöverläggning
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 7 juni kl. 08.00-08.30.
§ 81
Justering
Per Flensburg (MP) med Niklas Hallberg (SD) som ersättare utses tillsammans med
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Utbildningsförvaltningen tisdagen den 7 juni 2016.
§ 82
Godkännande av föredragningslistan
Upprättad föredragningslista godkännes.
§ 83
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
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§ 84
Dnr 2015/UN0186 612
Beslut gällande begäran om ytterligare grundbelopp
Academedia AB har inkommit med en begäran om ytterligare grundbelopp till Ljud och
Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas gymnasieskola AB. Academedia AB har i sin
begäran angivit Utbildningsnämndens budgetsiffror med utfall redovisat i Årsredovisning
2010-2014. Dessa siffror är Borås Stad Utbildningsnämndens redovisade genomsnittskostnad
per elev och därför inte jämförbar med den prislista som gäller för ersättning till fristående
gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden finner att Ljud och Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas
gymnasieskola AB har tillförts de extra medel som beslutats under perioden 2010-2014.
Utbildningsnämnden avslår begäran om ytterligare grundbelopp.
Beslut:
Utbildningsnämnden avslår begäran om ytterligare grundbelopp.
§ 85
Dnr 2016/UN0111 023
Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Bäckängsgymnasiet
Beslut:
Utbildningsnämnden förordnar Martin Eklöf som gymnasiechef vid Utbildningsförvaltningen i Borås med
placering för närvarande vid Bäckängsgymnasiet fr.o.m. 2016-08-15.
§ 86
Dnr 2016/UN0112 023
Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Sven Eriksonsgymnasiet
Beslut:
Utbildningsnämnden förordnar Catrine Berglund som gymnasiechef vid Utbildningsförvaltningen i Borås med
placering för närvarande vid Sven Eriksonsgymnasiet fr.o.m. 2016-08-01.
§ 87
Anmälningsärenden
a)
Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Personalekonomisk redovisning för 2015
(2016/UN0102 020)
b)

Kommunstyrelsen. Regler för internhyra (2016/UN0101 206)

c)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden –
Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter januari-december 2015
(2015/UN0155 109)

d)

Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bäckängs-gymnasiets
café (2016/UN0086 469)

e)

Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Skolstrukturutredning 2016-2017
(2016/UN0108 609)

f)

Skolinspektionen. Beslut – Anmälan om elevs skolsituation vid Bäckängsgymnasiet i
Borås kommun (2015/UN0211 612)
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g)

Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i
LBS Ljud & Bildskolan Borås (2016/UN0073 612)

h)

Skolinspektionen. Resultat efter Skolinspektionens oanmälda besök på 47
gymnasieskolor den 15 mars 2016, Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans
yrkesprogram (2016/UN0071 612)

Beslut:
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – h) till handlingarna.
§ 88
Avgivna skrivelser
a)
Skolverket. Ansökan om särskild variant inom det estetiska området – begäran om
omprövning (2016/UN0009 612)
Beslut:
Utbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under a) till handlingarna.
§ 89
Delegationsbeslut
a)
Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 19-20.
Beslut:
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den
7 juni 2016.
§ 90
Övriga frågor
Andreas Cerny (L) lyfter frågan gällande sommarskola för nyanlända födda 2000 och tidigare.
Frågorna som ställs är; ”Vad sysselsätter sig dessa unga med under sommaren?”, ”Erbjuds
dessa unga sommarskola?” och ”Kommer en behovsinventering att göras för att säkerställa
dessa ungas möjlighet till sommarskola?”
När det gäller grundskolan har CFL (Centrum för flerspråkigt lärande) planerat för
sommarskola utefter de resurser de har. Utbildningsförvaltningen bedriver lovskola under ett
par veckor för Tullengymnasiets elever vid språkintroduktion.
En organisation kring sommarskola för nyanlända elever önskas till nästa sommar 2017.
§ 91
Mötets avslutande
Per Flensburg (MP) tackar förvaltningen för gott samarbete och önskar en god sommar.
Ordföranden tillönskas via Andreas Cerny (L) en trevlig sommar. Ordföranden önskar
samtliga närvarande detsamma.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Per Flensburg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 juni 2016.

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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