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§ 53   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Anders Jonsson (S) tillsammans med Anita Spjuth (V) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 26 april 2018.  
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§ 54   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns. Tre av punkterna från dagens 
förvaltningsinformation, ”Återkoppling – Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget; Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under sfi (svenska för 
invandrare)”, ”Återkoppling – Möjlighet till insyn; extern utbildningsanordnare sfi” 
samt ”Antagning till gymnasieskolans år 1” ska dokumenteras i protokollet, § 69.   
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§ 55 Dnr GVUN 9133  

Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      
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§ 56 Dnr GVUN 2018-00004 1.2.4.1 

Budgetuppföljning mars 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för perioden 
januari till mars 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett underskott på 
0,5 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 5,0 mnkr. 

Resultatet beror på något hög budget vad gäller interkommunala ersättningar. Det är 
något färre elever som reser till Borås än vad som planerats i budget.  

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning.               

Beslutsunderlag 
1. Prognos per mars 2018  

2. Prognos månadsjämförelse 2018                 
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§ 57 Dnr GVUN 2018-00058 1.2.4.1 

Omfördelning i Budget 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1-3 i 2018 års 
budget.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett 
utökat Kommunbidrag med 5,0 mnkr för kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. 
Medlen fördelas mellan kommunala och fristående skolor efter elevantal den 15 mars 
2018 samt förstahandssökande elever höstterminen 2018. Inom Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet fördelas medlen efter antal lärare per mars 
2018. 

Fristående gymnasieskolor i Borås, del av ”Skollyftet”, 403,8 tkr. 

För att förstärka läromedlen på friskolorna i Borås kommer 300,1 tkr av Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens buffert för 2018 delas ut. Friskolornas del är beräknad 
på den del av buffert som tillhör verksamheten Gymnasieskola, 3 943,8 tkr.               

Beslutsunderlag 
1. Ombudgetering Skollyft i Budget 2018 

2. Ombudgetering Skollyft Friskolor Budget 2018 

3. Ombudgetering Buffert Friskolor Budget 2018                  
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§ 58 Dnr GVUN 2017-00214 007 

Rapport - Budgetprocessen i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänder upprättad skrivelse till 
Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionens bedömning är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig. 

1. Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och 
ramtilldelning är bristfällig. 

2. Nämndens budgetförslag bör oförändrat biläggas det slutgiltiga förslaget till 
fullmäktige. 

3. Budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.  

4. Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och 
dokumenterad process med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar inte helt revisionens bedömning. 
Nuvarande process är i huvudsak ändamålsenlig. Nämnden ser värdet av att dialogen 
med nämnderna stärks, att nämndens ursprungliga förslag biläggs förslaget till 
fullmäktige, samt en utvecklad budgetprocess med tydligt regelverk. När det gäller att 
tidigarelägga budgetbeslutet till före sommaren ser nämnden både för- och nackdelar 
med det förslaget. Om beslutet tas tidigare kommer det att medföra att ändrade 
förutsättningar leder till kompletterande budgetbeslut.              

Beslutsunderlag 
1. Rapportsammandrag Budgetprocessen 

2. Rapport Budgetprocessen                  
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§ 59 Dnr GVUN 2018-00048 1.1.3.1 

Remiss - Motion: Arbetsterapeuter i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår ett besvarande av motionen. Före 
ett eventuellt införande bör följande utredas: Om behov finns av en ny yrkesgrupp i 
elevhälsan, vilka andra alternativ som är möjliga för att tillgodose eventuellt behov t ex 
arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att ansvarsfördelningen mellan kommun 
och region när det gäller yrkesgruppens uppdrag klargörs.   

Sammanfattning av ärendet 
I motionen Arbetsterapeuter i skolan föreslås att Borås ska anställa arbetsterapeuter i 
skolan. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra elevhälsan och kan, enligt förslaget bland 
annat bistå med kunskap om anpassning av miljöer för elever, med förskrivning av 
hjälpmedel och stöd i att strukturera skolarbetet. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 
det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny yrkesroll ska 
införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver utredas vidare.  

Beslutsunderlag 
1. Motion - Arbetsterapeuter i skolan 

Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Amanda Wiktorsson (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) 
lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 1 till protokollet). 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens alternativa förslag till beslut.      
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§ 60 Dnr GVUN 2018-00062 1.1.3.1 

Remiss - Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Plan för laddningsstruktur för 
elfordon.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget om Plan för laddningsstruktur är framtaget av strategisk samhällsplanering 
vid Stadskansliet. Planens syfte är att underlätta att laddplatser skapas för såväl 
kommunens egna som för publika behov. 

Både inriktningen för arbetet med laddinfrastruktur som konkreta uppdrag framskrivs 
i planen.  

Inriktningen är att alla nämnder och bolag ser över möjligheten och lämpligheten att 
skapa laddplatser för elfordon. Initialt får Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i 
likhet med alla övriga nämnder, i uppdrag att inventera eget behov vid anläggningar 
som nyttjas av förvaltningen. Därutöver ges alla bolag, Lokalförsörjningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen olika uppdrag som ska genomföras 
inom planens giltighetstid.   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det i enlighet med stadens energi- 
och klimatstrategi behövs en plan för laddinfrastruktur för elfordon.  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillstyrker planen som gäller till och med år 2022.  

Beslutsunderlag 
1 Plan för laddinfrastruktur för elfordon.  
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§ 61 Dnr GVUN 2018-00072 1.1.3.1 

Remiss - Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Handlingsplan för tillgängligt 
samhälle.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har sedan år 2016 Program för ett tillgängligt samhälle som gäller till och 
med år 2020. Till programmet föreslås nu en handlingsplan för perioden 2018-2020. 
Den föreslagna handlingsplanen innehåller uppdrag till förvaltningarna att antingen 
själv ansvara för eller att tillsammans med andra förvaltningar ha ett delat ansvar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att handlingsplanen konkretiserar 
programmet för tillgängligt samhälle och tydliggör att ansvaret för tillgänglighetsfrågor 
är en gemensam angelägenhet för stadens alla förvaltningar 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Program för tillgängligt samhälle 2016-2020 

2. Handlingsplan för tillgängligt samhälle 2018-2020.  
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§ 62 Dnr GVUN 2018-00078 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - 
"Mammor i arbete" 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av uppdraget 
”Mammor i arbete”.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads budget 2018 har fullmäktige beslutat att följande ska gälla för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. 

Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och Förskolenämnden starta verksamheten ”Mammor i arbete” som ska hjälpa 
utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

Delredovisning: Uppdraget ”Mammor i arbete” ska genomföras genom att 
Arbetslivsnämnden samverkar med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Förskolenämnden. Arbetslivsnämnden har startat grupper inom uppdraget. Det rör sig 
om ett 10-tal mammor i nuläget. Efter bedömning av personernas språkkunskaper och 
behov av sfi (svenska för invandrare) kommer Arbetslivsförvaltningen att kontakta 
vuxenutbildningen. Ansvariga i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utsetts. 

Status för uppdraget: Pågår.  

Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018            
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§ 63 Dnr GVUN 2018-00079 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - 
Serviceassistentutbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av uppdraget 
Serviceassistentutbildning.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås stads budget 2018 fastslår kommunfullmäktige att följande ska gälla för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska starta en serviceassistentutbildning 
inom särvux. Förskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Grundskolenämnden 
ska inventera och rapportera till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
möjligheten att anställa de serviceassistentutbildade personerna. 

Delredovisning: Utbildningen har förberetts och planerats. I nuläget kvarstår 
frågetecken kring utbildningens påverkan för målgruppens ekonomi. De elever som 
idag deltar i daglig verksamhet förlorar ersättningen när de börjar studera. Även när 
det gäller anställning av serviceassistentutbildade personer finns kvarstående 
oklarheter som kommer att behöva utredas vidare, då befattningen serviceassistent 
ännu inte finns i Borås Stad. 

Status för uppdraget: Pågår  

Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018                       
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§ 64 Dnr GVUN 2018-00080 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - 
Elfordon 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av uppdraget 
Elfordon.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand 
välja elfordon. Hela den bredd av elfordon som marknaden erbjuder – cykel, moped, 
minibil, bil etc – ska beaktas och typ och storlek väljas efter fastställt transportbehov. 

Delredovisning: Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med 
verksamhetscheferna med att följa angivna direktiv i detta uppdrag. 

Status för uppdraget: Pågår.  

Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018            
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§ 65 Dnr GVUN 2018-00081 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - 
Avgiftsfri gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delredovisning av avgiftsfri 
gymnasieskola.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Delredovisning: Förutom den kommunala styrningen reglerar skollagen avgiftsfriheten 
i gymnasieskolan.  

Skollagen 15 kap. 17 -18 §§. 

17 § Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha 
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. 
Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut. 

18 §  Trots 17 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig 
kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots 
övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader 
som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter 
ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens 
självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 

Kostnader för måltider under studieresa 
Enligt Skolinspektionen intar kostnader för måltider under en studieresa en speciell 
ställning eftersom det är en kostnad som elever och föräldrar står för när eleven är 
hemma. Eleverna bör kunna betala för måltider som de annars skulle ha ätit hemma 
även när de är på studieresa. Oftast handlar det om frukost och middag, men för 
gymnasieelever som i vanliga fall betalar för skollunchen, kan även lunchen räknas 
med. Kostnaden kan variera utifrån vilken mat eleverna får på resan, men eleven ska 
aldrig behöva betala mer än självkostnadspris till skolan. När det gäller studieresor på 
flera dagar kan det bli höga belopp för den enskilde eleven. Det måste huvudmannen 
och skolan överväga innan den bestämmer om en resa. 

Status för uppdraget: Genomfört  
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Beslutsunderlag 
1. Skolinspektionens informationsblad 

2. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 
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§ 66 Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 
perioden 2018-03-19—2018-04-13 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-03-19—2018-04-13.               
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§ 67 Dnr GVUN 2018-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2018-03-27 till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för avgiven skrivelse från 2018-03-27.               
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§ 68 Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 24 april 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 23-26.               
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§ 69   

Övriga frågor 

Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Redovisas för följande programråd och ledningsgrupp vid Yrkeshögskolan inom 
vuxenutbildningen: 

Barn- och fritidsprogrammet, fritid- och hälsa 
Stödpedagog    

Återkoppling – Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget; 
Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under sfi 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick vid nämndsammanträdet den 27 
mars 2018, § 38, i uppdrag att utreda om det är möjligt att erbjuda en kurs i hur man 
startar eget företag i Sverige inom ramen för Vuxenutbildningens sfi-undervisning. 
Resultatet skulle informeras nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Förvaltningen informerar om de två olika alternativ som har tagits fram. Beslut i 
ärendet kommer att fattas längre fram.    

Återkoppling - Möjlighet till insyn 
Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2018 
ställdes frågan om möjlighet till insyn hos extern utbildningsanordnare inom sfi 
(svenska för invandrare). 

Förvaltningen lämnar en redogörelse för hur Vuxenutbildningen genomför kontroller 
av upphandlad verksamhet.      

Antagning till gymnasieskolans år 1 
Informeras om att viss antagning till gymnasieskolans år 1 kommer att förändras inför 
höstterminen 2019. Antagning kommer då enbart att ske till program om inte 
inriktningen startar i år 1. I dagsläget sker antagning till inriktning och/eller profil på 
vissa program. Förändringen gäller Bäckängsgymnasiets humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program samt Almåsgymnasiets vård- 
och omsorgsprogram.      

 

 

 



Alternativt förslag, ärende 7 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår ett besvarande av motionen.  Före ett eventuellt 
införande bör följande utredas: om behov finns av en ny yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra 
alternativ som är möjliga för att tillgodose eventuella behov t.ex. arbetsterapeuter på konsultativ 
basis samt att ansvarsfördelningen mellan kommun och region när det gäller yrkesgruppens uppdrag 
klargörs. 

 

Andreas Cerny (L) 

1:e vice ordförande 

 

Amanda Wiktorsson (M) 

 

Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 

 

Lisa Berglund (KD) 
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