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Tid och plats  
Tisdagen den 23 augusti 2016, kl. 16.00-16.20, Utbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 92-115 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Per Flensburg (MP) 
Birgitta Bergman (M) 
Anna-Lena Svensson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Amanda Wiktorsson (M) tjänstgörande på vakant plats (KD) 
Niklas Hallberg (SD) tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Kim Lindberg (V) 
Kamran Rousta (L) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 22 augusti kl. 17.30-19.45. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 22 augusti kl.17.30-19.15. 
 
§ 92 
Justering 
Anna-Lena Svensson (C) med Amanda Wiktorsson (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på 
Utbildningsförvaltningen torsdagen den 25 augusti 2016. 
 
§ 93 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkännes. 
 
§ 94 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 95 Dnr 2016/UN0067 042 
Budgetuppföljning juli 2016 
Prognosen visar ett överskott på 1,8 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som 
är 4,7 mnkr. Utöver detta har Utbildningsnämnden tillåtelse att använda 4,5 mnkr till fortsatt 
uppbyggnad av de nationella programmen. Detta ger ett prognostiserat överskott för 
Utbildningsnämnden motsvarande ca 6,3 mnkr. 
 
I resultatet ingår:  

• projekt ”Modersmålsstöd SFI” med 0,5 mnkr, vilket återförs i ackumulerat resultat vid 
årsbokslut för 2016.  

• Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars att tilldela ytterligare 23,8 mnkr. 
23,0 mnkr för att motta nyanlända inom gymnasieverksamheten samt 0,8 mnkr för 
kompetenshöjande åtgärder inom SFI (svenska för invandrare) 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. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för juli 2016. 
 

§ 96 Dnr 2016/UN0122 041 

Budget 2017:1  
De ekonomiska förutsättningarna för Budget 2017:1 är: 

• Den ingående budgetramen från 2016 är 482,0 mnkr 
• Lön- och kostnadskompensationen på 2,3 % respektive 1,5 % höjer ramen med 9,6 mnkr 
• Lönekompensation 2,7 mnkr 
• Volymjustering för gruppen 16-18 åringar höjer ramen 6,0 mnkr 
• Gymnasieutbildning för nyanlända 15,3 mnkr 
• Detta ger en ram i Budget 2017:1 på 515,6 mnkr 

 
Enligt upprättat förslag till Budget 2017:1 äskar Utbildningsnämnden om 19,8 mnkr för ökade 
kostnader som inte täcks inom tilldelad ram. Utöver detta äskande, äskar 
Utbildningsförvaltningen om 3,0 mnkr i investeringsutrymme för mindre om- och 
tillbyggnadsprojekt samt viss del fasta inventarier. Via Lokalförsörjningsnämnden äskas om 4,0 
mnkr för upprustning av lokaler på Borås Stads gymnasieskolor och via Servicekontoret äskas 
om 3,0 mnkr för investeringar i tunga fordon. Fordonsparken på Viskastrandsgymnasiet är i 
stort behov av att bytas ut. Uppdatering av fordonsparken påbörjades under 2014 och kommer 
fortsätta under perioden 2015-2018. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2017:1 och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena 
Svensson (C) och Amanda Wiktorsson (M) deltar inte i beslutet (se bilaga 1 till protokollet). 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2016-08-23   3(9) 
 

§ 97 Dnr 2016/UN0137 608 
Läsårstider för läsåret 2017/2018 
Ett förslag till läsårstider för läsåret 2017/2018 har upprättats: 
Ht 2017 måndag 21 augusti – onsdag 20 december     
Vt 2018 tisdag 9 januari – fredag 15 juni                        
Lovdagar (13 dagar) 
Ht 2017 torsdag 2 november – fredag 3 november (v 44) 
Vt 2018 måndag 12 februari – fredag 16 februari (v 7) 

 tisdag 3 april – fredag 6 april (v 14) 
 måndag 30 april 

 fredag 11 maj 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden fastställer läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018 
enligt upprättat förslag. 
 
§ 98 Dnr 2016/UN0138 615 
Redovisning av uppdrag – Möjligheten för utbildning ar inom särskild 
utbildning för vuxna 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-15, § 179, fattades beslut om 
Utbildningsnämndens budget 2016:2. Utbildningsförvaltningen fick då bl.a. i uppdrag att 
undersöka möjligheten för utbildningar inom särskild utbildning för vuxna. En redovisning har 
upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar upprättad redovisning. 
 
§ 99 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Almåsgymnasiet 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-25, § 115, att förordna Enikö 
Mihai till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Almåsgymnasiet till och med 
2016-08-31. Förordnandet behöver förlängas under tiden vårdgivaren arbetar vidare med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Enikö Mihai som verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats vid Almåsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 

§ 100 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bergslenagymnasiet 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-25, § 116, att förordna Elisabeth 
Jövinger till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Bergslenagymnasiet till och 
med 2016-08-31. Förordnandet behöver förlängas under tiden vårdgivaren arbetar vidare med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten. 
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Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Elisabeth Jövinger som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Bergslenagymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 

§ 101 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Bäckängsgymnasiet 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Martin Eklöf som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
vid Bäckängsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 
§ 102 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Sven Eriksonsgymnasiet 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Catrine Berglund som verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats vid Sven Eriksonsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 
§ 103 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Tullengymnasiet 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-25, § 119, att förordna Günther 
Zachrisson till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Tullengymnasiet till och 
med 2016-08-31. Förordnandet behöver förlängas under tiden vårdgivaren arbetar vidare med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Günther Zachrisson som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Tullengymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 
§ 104 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Viskastrandsgymnasiet till och med 2016-09-25 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-25, § 120, att förordna Pär 
Arvidsson Fäldt till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 
Viskastrandsgymnasiet till och med 2016-08-31. Förordnandet behöver förlängas under tiden 
vårdgivaren arbetar vidare med informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Pär Arvidsson Fäldt som verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller till och med 2016-09-25. 
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§ 105 Dnr 2016/UN0134 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medi cinska insats, 
Viskastrandsgymnasiet från och med 2016-09-26 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förordna Catarina Bergh som verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats vid Viskastrandsgymnasiet. Förordnandet gäller från och med 2016-09-26 till Utbildningsnämnden 
rekryterat ny gymnasiechef för Viskastrandsgymnasiet, dock längst till och med 2017-08-31. 
 
§ 106 Dnr 2016/UN0135 624 
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psyk ologiska insats 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-25, § 121, att förordna Anders 
Waldau till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats till och med 2016-08-31. 
Förordnandet behöver förlängas under tiden vårdgivaren arbetar vidare med 
informationssäkerhetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att jämlikt 29 §, första stycket, Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) förlänga förordnandet av Anders Waldau som verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats. Förordnandet gäller till och med 2017-08-31. 
 
§ 107 Dnr 2016/UN0120 612 
Delegation till områdeschef Kommungemensam förskola  och skola att 
företräda huvudman för skola och förskola i kontakt  med Skolinspektionen 
under regelbunden tillsyn 2016 
Skolinspektionen genomför under 2016 tillsyn av skolor och förskolor i Borås Stad. Vid 
tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl kommunen uppfyller nationella mål och krav. Alla 
huvudmän granskas utifrån hur de tar ansvar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. 
 

Utifrån att Stadsdelsnämnden Norr har ett kommungemensamt ansvar för skolorna i Borås 
Stad är det lämpligt att områdeschef för den kommungemensamma verksamheten får agera 
huvudman i kontakt med Skolinspektionen vid dess tillsyn. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden utser områdeschef Kommungemensam Förskola och Skola i Stadsdelen Norr, till 
huvudman i kontakt med Skolinspektionen under dess tillsyn av skolor och förskolor i Borås Stad 2016.  
 
§ 108 Dnr 2014/UN0214 612 
Val av kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av kontaktpolitiker i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Elias Mannberg (M) begärt entledigande från 
uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny kontaktpolitiker 
vid Bäckängsgymnasiet. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden utser Amanda Wiktorsson (M) att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid 
Bäckängsgymnasiet tillsammans med Per Flensburg (MP) och Kim Lindberg (V). 
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§ 109 Dnr 2015/UN0014 612 
Val av Utbildningsnämndens representant i programrå d 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter till programråden. Då 
Elias Mannberg (M) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden, 
behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programrådet för Hantverksprogrammet 
Florist/Inredare samt en ny representant (ersättare) i programrådet för Hantverksprogrammet 
Frisör. 
 
Elias Mannberg (M) är även ordinarie representant i programrådet för Hantverksprogrammet 
Finsnickeri, men då detta program kommande läsår är vilande väljs ingen ny representant till 
detta programråd. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden utser Anna-Lena Svensson (C) att vara nämndens representant (ordinarie) i programrådet 
för Hantverksprogrammet Florist/Inredare. 
 
Utbildningsnämnden utser Birgitta Bergman (M) att vara nämndens representant (ersättare) i programrådet för 
Hantverksprogrammet Frisör. 
 
§ 110  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Delårsrapport januari – april 2016 från 

nämnderna och de kommunala bolagen (2016/UN0067 042) 
 
b) Kommunstyrelsen. Ekonomiska ramar 2017 (2016/UN0122 041) 
 
c) Stadskansliet. Reviderad rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (2016/UN0125 009) 
 
d) Kommunstyrelsen. Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015 

(2016/UN0113 007) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Internationell policy för Borås 

Stad (2016/UN0132 105) 
 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Upphandlingsregler (2016/UN0115 050) 
 
g) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Borås Stads kostpolicy (2015/UN0199 009) 
 
h) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Plan för att motverka våldsbejakande extremism i 

Borås Stad (2016/UN0114 106) 
 
i) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Riktlinjer för resor 

(2016/UN0126 009) 
 
j) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Medborgarundersökning 2015-2016 

(2016/UN0131 100) 
 
k) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016 

(2016/UN0130 100) 
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l) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 

(2016/UN0055 615) 
 
m) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och 

särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016 (2016/UN0053 615) 
 
n) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016 (2016/UN0040 047) 
 
o) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2016 

(2016/UN0039 047) 
 
p) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 

2016/2017 – läsåret 2019/2020 (2015/UN0191 047) 
 
q) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 

bidragsår 2016 (2016/UN0133 047) 
 
r) Lokalförsörjningsnämnden. Lokalresursplan 2017-2019 (2015/UN0168 280) 
 
s) Lokalförsörjningsnämnden. Fastighet Solrosen 6, Druveforsvägen – tillfälliga skollokaler 

för Vuxenutbildningen (2016/UN0058 289) 
 
t) Lokalförsörjningsnämnden. Fastighet URANUS 2, Fabriksgatan 10, skollokaler för 

Vuxenutbildningen, Utbildningsnämnden (2016/UN0058 289) 
 
u) Lokalförsörjningsnämnden. Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 – förhyrning av 

lokaler för kommunal verksamhet (2016/UN0044 289) 
 
v) Skolinspektionen. Beslut efter etableringskontroll, Ljud & Bildskolan 

(2015/UN0057 612) 
 
w) Skolinspektionen. Beslut – Anmälan om elevens rätt att fullfölja sin gymnasieutbildning 

och utskrivning av eleven vid Bäckängsgymnasiet i Borås kommun (2015/UN0187 612) 
 
x) Riksidrottsförbundet. Beslut – Bidrag förlängt studieår vid RIG 2018/2019 

(2016/UN0119 612) 
 
y) Skolverket. Beslut – Begäran om omprövning av beslut om särskild variant inom det 

estetiska området (2016/UN0009 612) 
 
z) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-05-31 

(2015/UN0184 618) 
 
å) FSG-protokoll 2016-08-10         
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – å) till handlingarna. 
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§ 111  
Avgivna skrivelser 
a) Skolinspektionen. Begäran om uppgifter som underlag för bedömning av påtagliga 
 negativa följder (2016/UN0117 612) 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse under a) till handlingarna. 
 
§ 112  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 21-35. 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
23 augusti 2016. 
 
§ 113  
Rapport från YH ledningsgrupp 
Anna-Lena Svensson (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen 
Produktionstekniker (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta möte. 
 
Per Flensburg (MP) har har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen 
Digital business developer (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och redogör för detta 
möte. 
 
§ 114  
Hälsning 
Andreas Cerny (L) framför en hälsning och ett tack för gott samarbete från Elias Mannberg (M) 
som på grund av studier vid Lunds Universitet begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 
 
§ 115  
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum på Hulta Ängar den 20 september. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Anna-Lena Svensson 
Ordförande  
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



Utbildningsnämnden                                                                                                  2016-08-23 

Röstförklaring – Budget 2017:1 
 

 
Allianspartierna deltar ej i beslutet om nämndens budget 2017:1. Det finns delar i budgeten 
som vi inte kan ställa oss bakom. Vi avser därför att under hösten bearbeta budgeten och 
återkomma med ansvarsfulla inspel, alternativt en alternativ budget, i december efter det att 
Kommunfullmäktige fattat sitt beslut angående Borås Stads budget 2017. 
 
 
 
Andreas Cerny 
Liberalerna 
 
Birgitta Bergman 
Moderata samlingspartiet 
 
Anna-Lena Svensson 
Centerpartiet 
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