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§ 109   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Anders Jonsson (S) tillsammans med Anethe Tolfsson (S) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum 
på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 1 oktober 2020.  
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§ 110   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende 
"Tillstyrkan av anslagsframställan för Almåsgymnasiets innergård". Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 111   

Information från förvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Emma Lingefelt, MR-strateg på Stadsledningskansliet, och Melia Hadzisalihovic, 
Processledare Socialt hållbart Borås informerar om Borås Stads arbete med Mänskliga 
rättigheter och projekt Socialt hållbart Borås. 

 

 

 

    

 

 

Förvaltningschefen informerar om nuvarande läge gällande Coronapandemin.  

Antagningshandläggare Anna Berner redogör för antal platser, sökande och antagna 
utifrån 2020 års antagningsorganisation gällande gymnasieskolan. Redogörelse lämnas 
också för antagningsorganisation 2021/2022. 

Förändringar i antagningsorganisationen för läsåret 2021/2022 kan komma att ske 
under hösten för Bäckängs- och Almåsgymnasiet. Nämnden kommer i dessa fall 
behöva fatta nya beslut om förändring i antagningsorganisationen. 

Föredragning av nämndärendet Tertial 2 inkl. redovisning per verksamhet samt 
ekonomiska konsekvenser p.g.a. Coronapandemin. 
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§ 112 Dnr GVUN 2020-00157 1.2.4.1 

Godkännande av vidtagen åtgärd - Tertial 2, år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd, 
budgetuppföljning Tertial 2 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att få 
använda det återstående ackumulerade resultatet.          

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 2 som 
godkänts vid presidiemötet 2020-09-14. Prognosen visar ett negativt resultat på 5 
mnkr.    

Nämnden har förstärkt uppföljning av resultat för de elever som påverkats av vårens 
period av fjärr- och distansundervisning till följd av Covid-19.      

Förvaltningen har genomfört åtgärdsplaner för skolorna som omfattar 17 mnkr och 
nämnden har beslutat att bufferten ska användas för underskottet på köpta och sålda 
platser.  

Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader på grund av Corona med 8 mnkr. En 
stor del av kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas 
måluppfyllelse. Nämnden har inte fått något besked om ytterligare resurser och har 
därför inte vidtagit dessa åtgärder fullt ut. Bedömningen i nuläget är merkostnader i 
undervisningen med 2 mnkr. Nämnden förutsätter att Covid19-kostnader hanteras 
centralt.  

Risker i prognosen: 

 Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - 
sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen 
för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand och 
handläggningen hos myndigheten kan ta upp till ett år. 

 Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens 
verksamhet. Nämnden väntar på svar från Kommunstyrelsen, som tillskrivits om 
ekonomiskt tillskott för att täcka detta. 

 Volymökningen inom Vuxenutbildningen. 

 Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till folkhögskola för sfi 
inom Vuxenutbildningen.   
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Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                 
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§ 113 Dnr GVUN 2020-00155 1.1.3.1 

Godkännande av vidtagen åtgärd - Redovisning av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd Redovisning av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget och förklarar uppdragen 
fullgjorda.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. Totalt fem 
uppdrag som rör personal- och kompetensförsörjningsfrågor redovisas. 

Presidiet har vid sitt sammanträde 2020-09-14 godkänt redovisningen.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2 2020   
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§ 114 Dnr GVUN 2020-00158 3.5.0.3 

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans antagnings-
organisation för läsåret 2021/2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans 
antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.  

Förändringar mot föregående års antagningsorganisation består bland annat av att 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet gör platser på Yrkesintroduktion sökbara 
mot tio olika yrkesprogram. Flest platser förläggs på Yrkesintroduktion mot 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

Almåsgymnasiet startar inte Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 

Bäckängsgymnasiet utökar antagningsorganisationen med en klass på 
Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet och 
Ekonomiprogrammet blir därmed de två största gymnasieprogrammen med 270 
respektive 210 platser. 

Sven Eriksonsgymnasiet startar återigen spetsutbildningen Logistik och E-handel.  

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022 
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§ 115 Dnr GVUN 2019-00206 1.1.3.1 

Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att: 

a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov av utökning 
för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal samt säkerställande av långsiktig 
lösning för idrottshall 

b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende behov av 
utökning för undervisningslokaler. 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda en form/modell där varje skola har en 
buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för skolans maxkapacitet för att 
kunna anpassa verksamheten under antagningsprocessen. 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur lokalutnyttjandet på Almåsgymnasiet kan 
förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta elever som är antagna till utbildningar 
på andra närbelägna gymnasieskolor läsa delar av utbildningen på Almåsgymnasiet ser 
nämnden som ett bra alternativ. 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att förfina/justera 
resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer de verksamheter till del som 
har störst avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever.  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökar  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag ”samverkan med näringsliv och högskola” 
med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad som enskild arbetsgivare och 
som samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka yrkesprogrammens status. 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans framtida 
erbjudande och placering med extra fokus på perspektiven integrering och effektivt 
lokalutnyttjande.   

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att följa och bevaka betänkandet ”Utredningen om 
planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola” och hålla nämnden 
informerad om Borås stad som skolhuvudman behöver förbereda sig för eventuella 
förändringar. 
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8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den inte kommer att verka 
för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under innevarande mandatperiod. 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar den politiska referensgruppens 
uppdrag avslutat.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget alternativa 
beslutsförslag och lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 29 oktober 
2019 att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur 
för Borås gymnasieskola.  

Nämnden informerar i februari Kommunfullmäktige om fyra alternativa förslag för ny 
gymnasieskola. Efter politisk beredning görs bedömningen att ett mer avgränsat 
uppdrag behövde ges till den politiska referensgruppen. Vid nämndens möte 31 mars 
2020 fastställs en uppdragsbeskrivning för den politiska referensgruppen och 
förvaltningen ges i  uppdrag att ta fram kompletterande underlag. Slutsatser från dessa 
redovisades vid nämndens planeringskonferens 16 juni 2020 och har nu resulterat i 
nämnda beslutspunkter.  

Förvaltningen har på uppdrag av referensgruppen kvalitetssäkrat 
befolkningsprognosen och konstaterat att det kommer att bli en ökning av 
gymnasieelever i Borås de kommande åren.  

Elevprognosen visar på en skillnad i behov av platser som till 2025 varierar mellan 
300–560 platser. Den siffran är beroende av hur många elever som väljer att pendla in 
till Borås alternativt pendla ut från Borås samt andelen av elever som väljer friskolor 
för sin utbildning.  

Nämnden har de senaste åren tagit en del beslut som har påverkat tillgänglighet och 
utbud för gymnasieeleverna i Borås Stad. Satsning på en högskoleförberedande 
utbildning med inriktning mot beteende på Viskastrandsgymnasiet har varit lyckosam.  

Inför beslutet att inte flytta in i lokalerna i Kyllared övervägde nämnden flera alternativ 
och värderade dessa ur praktiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Tillsammans 
med vetskapen att antalet elever på introduktionsprogrammet var kraftigt nedgående 
och  att man inte kunde hitta en hållbar lösning för att bygga upp en femte 
gymnasieskola i dessa lokaler beslutade nämnden att utlokalisera introduktions-
programmet och inte flytta in i lokalerna i Kyllared. I samband med beslut om att inte 
flytta in i lokalerna på Kyllared togs även beslut om ny organisation för 
introduktionsprogrammet som har skapat förutsättningar för en bättre integration för 
dessa elever.  
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Nämnden har även försökt att skapa fler platser på naturprogrammet och 
ekonomiprogrammet genom att erbjuda dessa utbildningar på Almåsgymnasiet, en 
satsning som tyvärr inte kunnat genomföras då elevernas intresse för dessa 
utbildningar var för lågt.  

En viktig del i nämndens arbete med Framtidens gymnasieskola är att få till en bred 
politisk överenskommelse som håller över tid. 

Beslutsunderlag 

1. Politiska referensgruppens förslag – Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola  

Yrkanden 

Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet). 

Björn-Ola Kronander (M) yrkar att en redaktionell ändring görs i skrivelsen under 
rubriken ”Gymnasiesärskolans framtida erbjudande och placering”, första meningen. 
Ny lydelse föreslås bli: ”Gymnasiesärskolans verksamhet i Bergslenagymnasiet finns 
idag till stor del i äldre lokaler som hyrs in externt.” 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan Torstensson (C) och Johan Hallin (S) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med den politiska referensgruppens förslag, samt 
tillstyrker Björn-Ola Kronanders (M) yrkande. 

Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa 
Berglund (KD) ställer sig bakom Mitt-S-Samverkans yrkande.  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till den politiska referensgruppens 
förslag inkluderat redaktionell ändring, och dels till Niklas Hallbergs (SD) alternativa 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med den politiska 
referensgruppens förslag inkluderat redaktionell ändring.      
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§ 116 Dnr GVUN 2020-00009 2.8.1.0 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden fastställer förvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.        

Sammanfattning av ärendet 

Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den nu gällande planen fastställdes av 
nämnden 2019-04-29 och har nu reviderats utifrån erfarenheter från förvaltningens 
krisledningsarbete under Coronapandemin. 

Ändringar har gjorts i krisledningsgruppens organisation. En ny funktion som 
sekreterare inrättas. Detta för att separera ansvaret för dagboken från den som 
ansvarar för dokumentation/protokoll vid uppstartsmöte och lägesgenomgångar. På 
samma sätt separeras ansvaret för förvaltningens funktionsbrevlåda från ansvaret för 
omvärldsbevakning. En ny funktion med ansvar för dagbok och förvaltningens 
funktionsbrevlåda inrättas. Tidigare ansvarsområden för analys respektive beredning 
slås samman och bemannas av ekonomichef samt förvaltningscontroller. 

Vissa textjusteringar har också gjorts för att harmonisera med Borås Stads centrala 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.    

I övrigt visar utvärderingen att förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser är ändamålsenlig.           

Beslutsunderlag 

1. GVUF, Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, 2020-09-29                  
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§ 117 Dnr GVUN 2019-00151 1.1.3.1 

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - 
Slutrapport 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
slutrapport, och förklarar uppdraget för slutfört.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer för 
lokalisering av introduktionsprogrammet (IM) i Borås från och med augusti 2019. 
Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet.               

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 
konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid nämndens 
sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 

Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av 
verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och 
nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i januari 2020.     

Vid nämndens sammanträde i januari lämnades en rapport om hur arbetet fortskred 
och nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i september. 

Rapport till nämnden i september 2020 blir tillika en slutrapport då omorganisationen 
är fullt verkställd. Rapportering till nämnden om det fortsatta utvecklingsarbetet och 
resultat för IM kommer framöver att ingå i förvaltningens rapportering för 
Kvalitetsarbete.                 

Beslutsunderlag 

1. Introduktionsprogrammet, organisation fr.o.m. 2020/2021, 2020-04-22                  

Yrkanden 

Ordförande Andreas Cerny (L) yrkar att ett tillägg görs i upprättat förslag till beslut 
om att nämnden förklarar uppdraget för slutfört.  

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.      
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§ 118 Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - 
juni 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
inkomna synpunkter för perioden januari – juni 2020        

Sammanfattning av ärendet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom 
utsatt tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år redovisas för 
respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever 
och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, 
verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen finns att vända sig till 
beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av 
elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för 
brukare i organisationen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som inkommit till 
nämnden under januari – juni 2020 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys.           

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020     
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§ 119 Dnr GVUN 2020-00070 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 
samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga” 
och översänder svaret till Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av 
samverkan med externa parter kring barn och unga. Syftet med granskningen är att 
med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma om 
kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är 
ändamålsenlig.  

Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är 
ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 
nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med 
externa parter förbättras.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO lyfter i 
rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och samverkan 
nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 
delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden konkretiseras 
och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka insatser som skall 
prioriteras.  

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i sin 
rapport behov av tydlighet i vissa begrepp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
instämmer i att det finns ett behov att inom förvaltningen och Staden gemensamt 
definiera begreppen: 

- förebyggande arbete,  

- barn som far illa,  

- barn som riskerar att fara illa. 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för att ta 
fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan kring 
drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand där skola, 
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socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen samarbetade kring 
drogsituationen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta med 
Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta förvaltningsgemensamma 
projekt identifiera den samverkan som är nödvändig för att säkra nämndens 
grunduppdrag och dess praktiska nytta för kärnverksamheten.                

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 
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§ 120 Dnr GVUN 2020-00074 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning i 
Borås Stads nämnder 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionsrapporten ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” och översänder svaret 
till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra 
författningar, upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 
Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 
Stadsrevisionen bedömer i sin rapport att förtroendevalda i Borås Stad därmed har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas.  

Borås Stad saknar av Kommunfullmäktige beslutade regler och riktlinjer för hur 
ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området.  

Berörda nämnder behöver enligt Stadsrevisionen förbättra transparensen i 
ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Hanteringen av allmänna handlingar i samband 
med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav 
uppfylls.  

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och 
intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 
ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
genomföras i form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. 
Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen 
och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma 
vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de instruktioner som anges i 
förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. 
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden emotser uppdaterade vägledande principer 
och bestämmelser från Kommunfullmäktige.  
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Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder            
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§ 121 Dnr GVUN 2020-00146 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Övernattning i skolsalar och 
idrottshallar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Remiss: Övernattning i skolsalar 
och idrottshallar under förutsättning att detaljer i rutinen arbetas igenom tillsammans 
med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personal.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i samband med 
evenemang och träningsläger. Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara 
en evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur Staden ska ta gemensamt ansvar för 
barn och unga bland annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med 
övernattning sker möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som 
arrangerar får lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett samlat grepp 
om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler till evenemang.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till att bidra till 
utvecklingen av Borås Stad som evenemangsstad genom att hyra ut skollokaler. Att 
göra detta samlat är bra för tydlighet mot kommande hyresgäster.  

I skrivelsen gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattning vid evenemang så beskrivs tänkta rutiner kring detta 
förfarande där Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser en del detaljer som 
behöver diskuteras vidare.  Förvaltningens personal är i regel inte schemalagd under 
helgtid och bemanningsfrågan är viktig, även ansvarsuppdelning mellan olika roller. 
Försäkringsfrågan behöver klargöras och att kostnadstäckning i kalkylen tar höjd för 
extra lokalvårdstimmar och annat merarbete i samband med uthyrningen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga möjligheter att ta på sig kostnader 
för anpassning av lokaler inför uthyrning, exempelvis för brandskydd.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sin personal till förfogande för att 
justera och förtydliga rutinen för gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler 
och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss – Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

2. Skrivelse – Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattning vid evenemang                  
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§ 122 Dnr GVUN 2020-00152 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Föreskrifter för avfallshantering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss Avfallsföreskrifter under 
förutsättning att hänvisningar uppdateras till nu gällande lagstiftning, ex. att Avfalls-
förordning 2011:927 ändras till nu gällande förordning 2020:614.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, 
bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan 
pågår just nu, däremot har arbetet med att ta fram nya avfallsföreskrifter kommit så 
långt att nämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår och sker regionalt, planen förväntas gå på 
remiss våren 2021. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshantering. 
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Gällande föreskrifterna har Borås Energi och Miljö och Borås 
Stad nu gjort en omfattande revidering och omarbetning på grund av införandet av det 
nya insamlingssystemet, detta i dialog med berörda aktörer inom Borås Stad. 

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär tydligare ansvarsområde och 
krav vid anmälningar/ansökningar om undantag, ökade krav på sortering enligt det 
nya insamlingssystemet med fler fack, förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall 
samt tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och transportvägar. 

Representanter från gymnasie- och vuxenutbildningens miljöarbete och intendenter 
har sett över förslaget utan kommentar.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter för avfallshantering                 

Yrkanden 

Lisa Berglund (KD) yrkar att nämnden påtalar att hänvisningar i utskickad remiss ska 
uppdateras till nu gällande lagstiftning. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget. 
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§ 123 Dnr GVUN 2020-00162 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Cykelstrategi Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: Cykelstrategi.        

Sammanfattning av ärendet 

I stadens vision och i Översiktsplanen som antogs i April 2018 anges tydligt att 
kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. 
Forskning visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta per resenär jämfört med 
bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, vilket inte minst vad 
det gäller markanvändningen.  

Resvaneundersökningar visar att invånarna i Borås Stad använder cykel i lägre 
utsträckning jämfört med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket 
som helhet. Studier  har visat att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås 
eftersom många har sitt arbete eller skola på cykelattraktivt avstånd.  

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden 
som tagits fram med utgångspunkt i erfarenheter från andra städer som haft en positiv 
utveckling av cykling: 

 Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 

 Drift- och underhåll 

 Kommunikation och mobility management 

 Stöd och tjänster 

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och 
vägledande i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har både anställda och elever vid alla 
våra skolor som väljer att ta cykeln till jobbet eller skolan och ser potential för Borås 
Stad som cykelstad. Upprustning av cykelbanor, en mer genomtänkt infrastruktur  och 
bättre parkeringsmöjligheter för de som väljer detta transportsätt ser Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden som positiv utveckling.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss -  Cykelstrategi Borås Stad 
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Yrkanden 

Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa 
Berglund (KD) lägger ett tilläggsförslag med följande lydelse (bilaga 3 till 
protokollet): 

”Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på bekostnad av 
gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram på ett enkelt, bekvämt och tryggt sätt.” 

Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.        
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§ 124 Dnr GVUN 2019-00247 1.1.3.1 

Tillstyrkan av anslagsframställan för Almåsgymnasiets 
innergård 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 
förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård, Alingsåsvägen 
36, Maskinisten 2-3.    

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till Lokalförsörjningsnämnden i 
lokalresursplaneringen framställt sitt behov om ombyggnation på Almåsgymnasiet och 
dess innergård. Detta då det i dagsläget är problem med flödet av elever mellan vissa 
byggnadskroppar, samt att det inte finns någon naturlig samlingspunkt för eleverna på 
skolan. I dag skapar byggnaderna flöden som leder till långa omvägar genom 
byggnaderna. Skolan saknar studieplatser och har behov av en mindre hörsal i sin 
undervisning. I nuvarande bibliotek finns det också vissa problem med att personalen 
är placerad på ett sådant sätt att det försvårar möjligheten till överblick. 

Förstudiekonto öppnades 2019-03-19 och förstudien genomfördes under hösten 2019. 
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden hösten 2019 och 
tillstyrktes av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-28 samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2020-01-20. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en projektbudget om 
17 500 000 tkr. Hyresförändringen blir motsvarande 858 566 kr per år. 

Tidplanen är preliminär byggstart i januari 2021 med färdigställande juni 2021.                  

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 Projektframställan för 
Almåsgymnasiets innergård                  
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§ 125 Dnr GVUN 2020-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under perioden 
2020-08-13—2020-09-15 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-08-13—2020-09-15.               
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§ 126 Dnr GVUN 2020-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 september 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7.               
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§ 127   

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 

 

 

 

 

 

Redovisning från följande programråd: 

Bygg- och Anläggningsprogrammet Måleri 

El- och energiprogrammet 

Redovisning från följande YH (Yrkeshögskolan) ledningsgrupper: 

Logistikdesigner 

Systemutvecklare.NET 

Digital AD/Copy       
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Övriga frågor 

 

 

 

 

 

  

Möte Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i regionen 
Ordföranden lämnar en redogörelse från möte i Boråsregionens Gymnasie- och 
vuxenutbildningssamverkan den 2 september.  

Presidiebesök Sven Eriksonsgymnasiet 
Ordföranden informerar från presidiets besök på Sven Eriksonsgymnasiet den 3 
september där verksamhetschef och rektor informerade om skolans utvecklingsarbete 
gällande elevernas resultat på Ekonomiprogrammet. 

PLUPP-samtal 
Presidiet och förvaltningschef har den 9 september träffat ansvariga kommunalråd och 
personal från Ekonomistyrning för sedvanlig planerings- och uppföljningsdialog 
(PLUPP). 

Säker och trygg kommun 
1:e vice ordförande och förvaltningschef informerar från strategisk utvecklingsdag för 
säker och trygg kommun den 16 september. 

Integrationsdagen 
Integrationsdagen äger i år rum den 3 november. Arvode erhålls enligt 
Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda”. 

 

 

 




