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Tid och plats  
Tisdagen den 20 september 2016, kl. 16.00-16.10, Hulta Ängar gymnasiesärskolan 
 
Omfattning 
§§ 116-130 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Birgitta Bergman (M) 
Anna-Lena Svensson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sead Omerovic (S) tjänstgörande för Per Flensburg (MP) 
Niklas Hallberg (SD) tjänstgörande för Andreas Bäckman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 19 september kl. 17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 15 september kl.17.30-18.50. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 19 september kl. 21.00-22.00. 
 
§ 116 
Justering 
Sead Omerovic (S) med Anders Jonsson (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Utbildnings-
förvaltningen torsdagen den 22 september 2016. 
 
§ 117 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 118 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 119 Dnr 2016/UN0067 042 
Budgetuppföljning augusti 2016 
Prognosen för Utbildningsnämnden visar ett överskott på 4,0 mnkr. I det prognostiserade 
resultatet ingår bufferten som är 4,7 mnkr. Den del som beräknas tillhöra friskolor som finns i 
Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Utbildningsnämnden tillåtelse enligt beslut i 
Kommunstyrelsen att använda 4,5 mnkr som planeras användas till fortsatt uppbyggnad av de 
nationella programmen. Totalt ger detta ett överskott motsvarande 8,5 mnkr. 

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 ytterligare 23,8 mnkr till Utbildnings-
nämnden. 23,0 mnkr för att motta 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. 

Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för augusti 2016, och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 

§ 120 Dnr 2016/UN0145 612 

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2017 /2018 
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som 
avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning, och som påbörjar sin 
gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds, och antalet platser på dessa, ska så långt det är möjligt anpassas 
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Ett förslag till antagningsorganisation för läsåret 
2017/2018 har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden antar gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/2018. 
 
§ 121 Dnr 2016/UN0088 400 
Miljörapport tertial 2 år 2016 
Enligt av Kommunfullmäktige beslutade miljömål för Borås Stad 2013-2016 ska 
etappmålsansvariga nämnder och bolag göra en mer detaljerad åtgärdsplan för miljömålsarbetet. 
Tre gånger per år ska nämnder och bolag redovisa hur miljömålsarbetet fortlöper. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för samordningen av uppföljningen. Ett förslag till 
miljömålsuppföljning tertial 2 år 2016 har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad miljömålsuppföljning tertial 2 år 2016, och översänder densamma 
till Miljö- och konsumentnämnden. 
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§ 122 Dnr 2016/UN0077 007 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäkti ges uppdrag som 
inte ingår i budget 
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av 
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen bedömde 
att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör 
stärkas. Stadskansliet påbörjade under 2014 ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för 
att säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessa rutiner är nu fastställda. För att kunna 
följa uppdragens genomförande ska beredningsläget rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger 
per år. Alla beslut ska rapporteras till dess de är verkställda eller att Kommunfullmäktige tar 
tillbaka uppdraget. En redovisning gällande Utbildningsnämndens uppdrag har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
§ 123 Dnr 2016/UN0047 609 
Uppdrag i Borås Stads ungdomspolitiska program – Ök a möjligheterna till 
delaktighet och inflytande för unga med funktionsne dsättning 
Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde 2016-01-28 beslut om att anta Borås Stads 
ungdomspolitiska program samt Handlingsplan för 2016-2017. Utbildningsnämnden får i 
handlingsplanen uppdraget att utreda; ”Öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för 
unga med funktionsnedsättning”. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen. Ett förslag till 
redovisning har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 

§ 124 Dnr 2015/UN0183 109 
Brukarundersökning 2015; Uppföljning förskola, grun dskola och fritidshem 
samt gymnasieskola 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-04 om att uppdra åt nämnderna att 
göra noggranna analyser av resultaten gällande Brukarundersökningar 2015. Ett förslag till 
redovisning har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 

§ 125 Dnr 2016/UN0043 612 
Lägesrapport av initiativärenden – Spetsutbildning inom logistik och e-handel 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-05-17 att Utbildningsförvaltningen 
till nämndens sammanträde 2016-09-20 ska återkomma med en lägesrapport gällande 
spetsutbildning inom logistik och e-handel. En lägesrapport har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar upprättad lägesrapport. 
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§ 126 Dnr 2016/UN0146 109 
Redovisning av synpunkter januari – juni 2016 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. 
Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. 
Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunktshanteringen för perioden januari-juni 2016. 
 
§ 127 Dnr 2016/UN0141 106 
Remiss – Överenskommelse mellan Borås Stad och de i déburna 
organisationerna i Borås 
Fritids- och folkhälsonämnden har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för 
yttrande. Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det idéburnas organisationer ska 
kunna utveckla och förbättra sitt samarbete för att gemensamt utveckla välfärden i Borås 
avseende demokrati, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden tillstyrker överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås.   
 
§ 128  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden 

och fyllnadsval (2015/UN0003 102) 
 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag - Arbetsmiljöpolicy (2016/UN0140 026) 
 
c) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola 

och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Värdegrund (2016/UN0143 600) 
 
d) 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) 
 
e) FSG-protokoll 2016-09-07         
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – e) till handlingarna. 
 
§ 129  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 36. 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
20 september 2016. 
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§ 130  
Integrationsdagen 
Möjlighet ska ges för samtliga ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden att delta vid 
Integrationsdagen den 1 november. Beslut om att förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamöter 
och ersättare som deltar vid denna dag kommer att fattas vid nästa nämndsammanträde i 
oktober. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Sead Omerovic 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 september 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 


