
ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-06-15 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till yttrande motion Menssäkra Borås 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är intentionen i motionen ”Menssäkra Borås” bra men det bör vara 
upp till varje enskild verksamhet (i detta fall gymnasieskolorna och vuxenutbildningen) att själva 
besluta om sin tilldelade budget, vilka budgetprioriteringar som ska göras och t.ex. vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas.  
 
Redan idag finns även möjlighet att hos skolsköterskan i gymnasieskolan tillhandahålla 
mensskydd för de som önskar detta. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta; 
 
− att avstyrka motionen Menssäkra Borås 
 
 
Kristdemokraterna 
 
Lisa Berglund (KD) 
Alexandra Florén (KD) 



 

 

Protokollsanteckning: 07. Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

 

 
Moderaternas grundinställning till frågan om tillgång till mensskydd, är att detta egentligen 

inte är en fråga för politiken att fatta beslut om, utan något som bör kunna hanteras av varje 

enskild skolenhet om behov så finns. Om tillhandahållande av mensskydd, oavsett formerna 

för det, kräver att kärnverksamhet bort- eller nedprioriteras, kommer vi att prioritera 

kärnverksamheten. 

 
Moderaterna 

 

 
Oliver Öberg (M) 

Björn-Ola Kronander (M) 

Rasmus Kivinen (M) 

Melina Gustafsson (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Initiativärende 
 

 

Förändrade förutsättningar 
 

Kommunfullmäktige fattade 2021-05-20 beslut om att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja sitt ackumulerade kapital. Dessa medel har nämnden 

nu mandat att disponera, med villkoret att Kommunstyrelsen ska informeras kring hur 

pengarna avses att nyttjas. 

 
Sverigedemokraterna ser primärt fyra frågor som är av särskild dignitet, dessa är den 

ackumulerade utbildningsskulden, den växande psykiska ohälsan, den stigande tendensen av 

hot och våld i Borås skolor, samt den ökade belastningen på elevhälsan. 

 
Nämnden har utöver detta tagit del av de signaler kring sjunkande studieresultat och lägre 

antal elever som går ur gymnasiet med kompletta betyg. Även vuxenutbildningen har 

signalerat om en negativ trend kring studieresultat, samt en ökad efterfrågan om 

utbildningsplatser. Det bör ligga i nämndens intresse att stärka verksamheterna, för att 

understödja elevernas studieresultat och skolgång, i ett led att motverka den psykiska 

ohälsan, möjliggöra för fler att studera vidare och arbeta av utbildningsskulden. 

 
Den engångsutbetalning från läraravtalet, vilket omfattar ett belopp om cirka 1,7 mnkr, är en 

kostnad som vi med fördel ser skulle kunna finansieras genom nämndens ackumulerade 

kapital. På detta sätt frigör vi långsiktiga resurser som kan omfördelas för att bland annat 

arbeta med den ackumulerade utbildningsskulden. 

 
Sverigedemokraterna föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 

engångskostnader som finns upptagna i budget, samt i den tilläggsbudget som nu är 

beslutad, som med fördel kan finansieras genom det ackumulerade kapitalet. På detta sätt 

kan nämnden frigöra resurser för att understödja eleverna, öka möjligheterna till ett bättre 

studieresultat och kompletta betyg, samt stärka vuxenutbildningen. 

 
Sverigedemokraterna föreslår Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta, 

 
Att uppdra förvaltningen att snarast redovisa engångskostnader under 2021 som 

kan finansieras genom nämndens ackumulerade resultat. 

 
För Sverigedemokraterna, 

 
Niklas Hallberg (SD) Anders Alftberg (SD) 

Ledamot Ersättare 



 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Initiativärende 
 

 

Utred alternativen 
 
Under planeringsmötet 2021-06-15 framfördes fyra alternativ från förvaltningen. Dessa 
behandlade flytt av gymnasieprogram samt nystart av program. Av dessa valde ordförande 
Andreas Cerny att föra fram några av alternativen som utredningsbara för förvaltningen, trots 
att arbetsgrupper i workshop framfört att alla alternativ kunde vara tänkbara och därmed 
kunde utredas. 
 
Vi menar på att det ur ett helhetsperspektiv borde vara önskvärt att se alla alternativ utredas 
och vad de kommer innebära. 
 
Vi föreslår 

 
Att uppdra förvaltningen att utreda alla de alternativ som lades fram på mötet 

2021-06-15 och presentera dessa fram till september-mötet. 

 
För Sverigedemokraterna, 

 
Niklas Hallberg (SD) Anders Alftberg (SD) 

Ledamot Ersättare 



Borås 
2021-06-215 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Ärende 11. Delegationsbeslut 2021 
Protokollsanteckning 

 
 

 

 
 

Protokollsanteckning 
 
Den 1 juni 2021 fattade ordförande Andreas Cerny (L) ett ordförandebeslut om att utdela en 

sommargåva till all personal vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Sommargåvan består av ett presentkort från Borås City samverkan AB till ett värde av 400 kr. 

 

Vi anser att man som ordförande överskrider sina befogenheter och åsidosatt den 

demokratiska ordningen om man tar ett ordförandebeslut på ärenden av denna karaktär. 

Ärendet är av en politisk dignitet samt omfattar ett avsevärt belopp om 350.000. Ordförande 

Andreas Cerney (L) borde givit nämnden möjlighet att diskutera och ta ställning i frågan. 

Ärendet kunde med fördel hanterats med ett per capsulam-beslut eller med ett extra 

sammankallat nämndmöte, men så gjordes inte. 

 

Vi ställer oss mycket kritiska till nämndordförande Andreas Cernys handhavande av ärendet. 

 

 

 

 

 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Niklas Hallberg   Anders Alftberg 
Ledamot    Ersättare 
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