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Tid och plats  
Tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 16.00-17.05, Utbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 131-152 
 
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) 
Andreas Bäckman (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Amanda Wiktorsson (M) tjänstgörande på vakant plats (KD) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Kim Lindberg (V) 
Kamran Rousta (L) 
Niklas Hallberg (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 24 oktober kl. 17.30-18.10. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 24 oktober kl.17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 24 oktober kl. 18.30-20.00. 
 
§ 131 
Justering 
Anna-Lena Svensson (C) med Birgitta Bergman (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Utbildnings-
förvaltningen torsdagen den 27 oktober 2016. 
 
§ 132 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende ”Remiss – 
Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter SKOLFS, omklassificering av ämnet 
specialidrott, § 144. Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns. 
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§ 133 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 134 Dnr 2016/UN0067 042 
Budgetuppföljning september 2016 
Prognosen för Utbildningsnämnden visar ett överskott om 5,7 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 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 om 10,2 mnkr. 

I resultatet ingår projekt Modersmålsstöd SFI med 0,5 mnkr, vilket återförs i ackumulerat 
resultat vid årsbokslut för 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2016-03-17 att tilldela ytterligare 23,8 mnkr till 
Utbildningsnämnden. 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 september 2016. 

 

§ 135 Dnr 2016/UN0171 002 

Delegationsordning för Utbildningsnämnden  
Delegationsordningen för Utbildningsnämnden har reviderats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden fastställer delegationsordning att gälla från och med 2016-10-25. 
 
§ 136 Dnr 2016/UN0172 007 
Regler och anvisningar för intern kontroll 
Utbildningsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Ett förslag till regler och anvisningar 
för intern kontroll har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden fastställer Regler och anvisningar för intern kontroll. 
 
§ 137 Dnr 2016/UN0118 007 
Revisionsrapport – Borås Stads flyktingmottagande 
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de 
kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen.  Med ändamålsenlighet 
avses förmågan att leva upp till lagar och regler samt till beslut i fullmäktige, nämnder och 
styrelser. 
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Stadsrevisionen har som metod för granskningen använt bland annat intervjuer som 
genomförts med förvaltningarna för Utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden, 
stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden samt med 
Bostadsbolagens styrelser och Kommunstyrelsen. Ett förslag till svarsskrivelse har upprättats. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Revisionskontoret. 
 
Andreas Bäckman (SD) deltar inte i beslutet (se bilaga 1 till protokollet). 
 
§ 138 Dnr 2016/UN0136 610 
Remiss – Motion; Inför korta lektionspauser 
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad motion för yttrande. 
Motionären förslår Kommunfullmäktige besluta att pröva korta lektionspauser på några av 
kommunens skolor under en testperiod på upp till 3 månader och, om utfallet är positivt, införa 
dessa korta pauser i alla kommunens skolor. 
 
Yrkanden 
Andreas Bäckman (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S), Anita Spjuth (V), Per Flensburg (MP), Andreas Cerny 
(L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson (C) och Amanda Wiktorsson yrkar att 
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut, och därmed avstyrker 
motionen. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden 
beslutat att avstyrka motionen. 
 
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S) m.fl. yrkande 
Nej innebär bifall till Andreas Bäckmans (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Amanda Wiktorsson (M) X   
Anna-Lena Svensson (C) X   
Birgitta Bergman (M) X   
Andreas Cerny (L) X   
Andreas Bäckman (SD)  X  
Per Flensburg (MP) X   
Anders Jonsson (S) X   
Anita Spjuth (V) X   
Helene Sandberg (S) X   
 8 1  
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Utbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i enlighet med Helene Sandbergs 
(S) m.fl. yrkande. 
 
Andreas Bäckman (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga 2 till protokollet). 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget. 
 

§ 139 Dnr 2016/UN0096 209 
Beslut gällande lokaler - ombyggnation 
Ett kostnadsförslag gällande ombyggnation vid Almåsgymnasiet har upprättats. 
Ombyggnationen avser lokaler för AST-elever (autismspektrumtillstånd). 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat 2016-10-07 genomförs. 
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. 
 

§ 140 Dnr 2016/UN0166 024 
Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst v id deltagande på 
Integrationsdagen 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden beslutar att de ledamöter/ersättare i Utbildningsnämnden som deltar på Integrationsdagen 
den 1 november erhåller förlorad arbetsförtjänst. 
 
§ 141 Dnr 2016/UN0107 612 
Återrapportering av initiativärende – APL i Sverige  och utomlands vid Hotell- 
och turismprogrammet 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2016-05-17 lade Alliansgruppen ett initiativärende där 
de föreslog nämnden besluta att uppdra åt Utbildningsförvaltningen 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. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Amanda 
Wiktorsson (M) och Anna-Lena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 3 till 
protokollet). 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens alternativa förslag till beslut. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden mottar genomförd utredning. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att öka de redan nu avsatta medlen om 2,2 mnkr med 0,4 mnkr. En del avser 
riktade medel för att uppnå syftet med en mer ändamålsenlig APL för elever på Hotell- och turismprogrammet, 
omfattande 0,26 mnkr. En del avsätts för att förstärka APL-verksamheten för övriga yrkesprogram, 
omfattande 0,14 mnkr.  
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§ 142 Dnr 2016/UN0058 289 
Utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2016-09-29 godkänt Lokalförsörjningsnämndens 
förslag till utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen i fastighet 
Uranus 2, under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens förslag till ökad inhyrning av lokaler för 
Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen i fastighet Uranus 2, Fabriksgatan 10. 
 

§ 143 Dnr 2016/UN0169 009 
Remiss – Program för jämställdhetsintegrering 
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande. 
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad utgår från den länsövergripande strategin som Borås 
undertecknade 2014 och dess tre målområden. Dessa är Makt, inflytande och ekonomisk 
jämställdhet, Makt och hälsa samt Makt och mäns våld mot kvinnor. 
 
I rapporten Program för Hållbar Jämställdhet och i Öppna Jämförelser Jämställdhet 2016, från 
Sveriges kommuner och Landsting, konstateras att Borås Stad kommit långt i sitt 
jämställdhetsarbete, även om mycket arbete kvarstår. Utifrån genomgången av kartläggningen 
konstateras att Borås Stad ska upprätta ett program för jämställdhetsintegrering med medborgar- 
och brukar fokus. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att kvinnor och män, flickor 
och pojkar, ska ha rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning.  Detta ska uppnås genom att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, 
oavsett bakgrund och tillhörighet.  
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden tillstyrker program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad. 
 

§ 144 Dnr 2016/UN0176 612 
Remiss – Förslag till ändring av Skolverkets föresk rifter SKOLFS, 
omklassificering av ämnet specialidrott 
Skolverket har 2016-10-21 till huvudmän och skolor med idrottsutbildningar skickat rubricerad 
remiss för yttrande. Då remissen ska vara besvarad före Utbildningsnämndens nästa 
sammanträde uppdrar Utbildningsnämnden åt Utbildningsförvaltningen att besvara remissen. 
 
Beslut: 
Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsförvaltningen att svara Skolverket på rubricerad remiss. 
 
§ 145  
Anmälningsärenden  
a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och 

förvaltningsorganisation (2016/UN0158 001) 
 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och 

Maj-Britt Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås (2014/UN0119 105) 
 
c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förhyrning av lokaler för kommunal 

verksamhet (fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 (2016/UN0044 289) 
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d) Migrationsverket. Beslut – Ärende om ersättning för asylsökande barn m.fl. förskola eller 

skola (2016/UN0148 047) 
 
e) Stadsdelsnämnden Norr. Kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 2016 

(2016/UN0150 609) 
 
f) Skolinspektionen. Beslut – Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 

anmälan till Borås kommuns klagomålshantering (2016/UN0116 612) 
 
g) Skolinspektionen. Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever 

(2016/UN0123 612) 
 
h) Skolinspektionen. Beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 

vid Realgymnasiet i Borås kommun (2016/UN0050 612) 
 
i) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2016-09-30 

(2016/UN0167 618) 
 
j) FSG-protokoll 2016-10-12         
          
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) – j) till handlingarna. 
 
§ 146  
Avgivna skrivelser 
a) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande – Överklagat beslut angående tillämpning av 
 skollagen; inackorderingstillägg (2016/UN0149 612) 
 
b) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande – Överklagat beslut angående tillämpning av 
 skollagen; Begäran om ytterligare grundbelopp (2016/UN0127 612) 
 
c) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande – Överklagat beslut angående tillämpning av 
 skollagen; Begäran om ytterligare grundbelopp (2016/UN0128 612) 
 
d) Skolverket. Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial 
 spetsutbildning, Logistik och e-handel (2016/UN0147 612) 
 
e) Skolinspektionen. Yttrande – Anmälan om elevs skolsituation vid Tullengymnasiet i Borås 
 kommun (2016/UN0116 612) 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) – e) till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2016-10-25   7(8) 
 

§ 147  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 37-43. 
 
Beslut:  
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
25 oktober 2016. 
 
§ 148  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besök vid Almåsgymnasiet och Vuxenutbildningen. 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. 
 
§ 149  
Rapport från Programråd och YH ledningsgrupp 
Per Flensburg (MP) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Digital business developer. 
 
Anna-Lena Svensson (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-utbildningen 
Produktionstekniker (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta möte. 
Anna-Lena Svensson (C) redogör också för programråden med Bygg- och 
anläggningsprogrammet Plåtslageri samt Hantverksprogrammet Florist. 
 
Anders Jonsson (S) och Anna-Lena Svensson (C) redogör för programrådets möte med Bygg- 
och anläggningsprogrammet Husbyggnad. 
 
Kim Lindberg (V) informerar från programrådet med Hantverksprogrammet Frisör. 
 
Helene Sandberg (S) och Niklas Hallberg (SD) redovisar för mötet med programrådet Handel- 
och administrationsprogrammet. 
 
§ 150  
Grön flagg-arbetet vid Bäckängsgymnasiet 
Per Flensburg (MP) har varit inbjuden till Bäckängsgymnasiets ledningsgrupp för att som 
skolans kontaktpolitiker få information om det pågående Grön flagg-arbetet och redogör för 
detta möte. 
 
§ 151  
Besök från regering och riksdag 
Helene Sandberg (S) informerar om att Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström 
(S) besökt Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen. 
 
Andreas Cerny (L) informerar om att Utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander 
(L) besökt Almås- och Sven Eriksonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. 
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§ 152  
Nästa nämndsammanträde 
Nästa nämndsammanträde, 6 december, som är det sista för året äger rum på 
Bäckängsgymnasiet. Informationsmöte från kl. 15.00. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Anna-Lena Svensson 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 oktober 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 







UTBILDNINGSNÄMNDEN  2016-10-25 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

 

Återrapportering av initiativärende – APL i Sverige och utomlands vid Hotell- och 
turismprogrammet 

 

 

Förslag till beslut: 
 

Utbildningsnämnden mottar genomförd utredning. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att öka de redan nu avsatta medlen om 2,2 mnkr med 0,4 mnkr. En del avser 
riktade medel för att uppnå syftet med en mer ändamålsenlig APL för elever på Hotell- och turismprogrammet, 
omfattande 0,26 mnkr. En del avsätts för att förstärka APL-verksamheten för övriga yrkesprogram, omfattande 
0,14 mnkr.  
 
 
 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Amanda Wiktorsson (M) 
 
Anna-Lena Svensson (C) 
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