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Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Instans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Plats och tid:  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 18 maj 
2021 kl 15:00-16:10. Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare, efter 
ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt mötesrum i enlighet med 
kommunallagen(2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 
 

Ledamöter 
Andreas Cerny (L), Ordförande 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande Deltar på distans 
Anethe Tolfsson (S), 2:e vice ordförande Deltar på distans 
Anders Jonsson (S) Deltar på distans 
Johan Hallin (S) Deltar på distans 
Håkan Torstensson (C) Deltar på distans 
Björn-Ola Kronander (M) Deltar på distans 
Lisa Berglund (KD) Deltar på distans 
Anders Alftberg (SD) Tjänstgörande för Niklas Hallberg (SD). Deltar på 

distans. 

Ersättare 
Nicholas Gregory (S)   Deltar på distans 
Jemima  Andersson (S)   Deltar på distans 
Solveig Landegren (C)   Deltar på distans 
Fredrik Nilströmer (L)   Deltar på distans 
Anna-Karin Gunnarsson (MP)  Deltar på distans 
Rasmus Kivinen (M)   Deltar på distans 
Melina Gustafsson (M)   Deltar på distans 
Alexandra Florén (KD)   Deltar på distans 

Övriga tjänstemän 
Christer Samuelsson, förvaltningschef 
Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling  Deltar på distans 
Andreas Sikström, chef för ekonomifunktionen 
Eva Lindström, nämndsekreterare  Deltar på distans  
Katerina Shyshko, praktikant   Deltar på distans 
 
Personalföreträdare 
Towe Norder, Lärarnas Riksförbund   Deltar på distans 
Anders Mases, Lärarförbundet   Deltar på distans 
Fredrik Sjölin, Kommunal    Deltar på distans 
 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2021-05-20  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 maj 2021. 

Paragrafer §§ 82-96 
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Underskrifter 

Sekreterare  VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name 
 Eva Lindström 

Ordförande VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name 
 Andreas Cerny 

Justerare VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name 
 Johan Hallin 
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§ 82   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Johan Hallin (S) tillsammans med Anethe Tolfsson (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum digitalt 
torsdagen den 20 maj 2021.  
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§ 83   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 84   

Information från förvaltningen 

Nuläge Corona 
Förvaltningschefen redogör för nuläget i förvaltningen. Smittspridningen i Borås 
börjar plana ut förutom i åldersgruppen barn och unga. Beslut är fattat 2021-05-12 om 
att fortsätta med 50% närundervisning t.o.m. 2021-06-30, med möjlighet att göra fler 
undantag. Läget i verksamheterna är för tillfället stabilt utan några större 
klusterutbrott. 

Beslut har fattats 2021-04-29 om alternativ skolavslutning 2021. Beslutet följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att genomföras på samma 
sätt som föregående år. Studentavslutningen kommer förläggas under två dagar, 10-11 
juni. Beslut om antal anhöriga/elev fattas på torsdag 20 maj. 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse v. 18 
Chef för kvalitet och utveckling, Anna Stensson, redogör för prognosen för 
måluppfyllelse vecka 18. I förhållande till vecka 8 visar prognosen en förbättring för 
gymnasieskolan. Dock finns en stor osäkerhet i prognosen. 

Det finns en utbildningsskuld som förmodligen kommer att följa med under ett par år 
framöver. Det finns också en APL-skuld (arbetsplatsförlagt lärande) där elever inte 
fullt ut kunnat genomföra sin APL. 

Gymnasiesärskolans nationella program har en god prognos. Särskolan har haft 
närundervisning under pandemin. 

Prognosen för vuxenutbildningen visar ingen förändring sedan vecka 8. En långsiktig 
konsekvens för vuxenutbildningen spås bli ett uppdämt behov av studieplatser. 

Sommarlovsbusskort 
Västtrafik har fattat beslut om att inte sälja några sommarlovsbusskort 2021. 
Nämnden behöver därmed inte fatta något beslut gällande detta i år. 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket har skickat ut ett tillsynsmeddelande om att myndigheten under 
2020-2022 genomför en tillsynsaktivitet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i 
politikerstyrda organisationer”. Arbetsmiljöverket inspekterar hur den högsta 
ledningen i kommuner och regioner styr, leder och följer upp SAM i alla 
organisationens verksamheter. 

Arbetsmiljöverket kommer att göra dessa inspektioner i samtliga kommuner i landet, 
men är i olika faser i tillsynen. Många kommuner är ännu inte inspekterade medan 
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andra redan är i uppföljningsfas. Förutom inspektionerna på ledningsnivån sker 
stickprovsinspektioner inom några verksamheter för kontroll hur SAM fungerar i 
praktiken ute på arbetsställena. 

Tillsynen har två syften; Uppföljning av hur/att kommunernas övergripande 
systematiska arbetsmiljöarbete har genomslag i skolorna och hur skolorna hanterar 
smittrisker under pandemin. 

 

     

 

Föredragning av nämndärenden; 

 Budgetuppföljning Tertial 1, 2021 

 Passage / gångbro mellan Fabriksgatan 11 och Vulkanus 16 

 Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet 

 Yttrande över remiss – Motion; Öka den fysiska aktiviteten hos unga 
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§ 85 Dnr GVUN 2020-00163 1.1.3.1 

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden med anledning av 
Coronapandemin juni 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till presidiet att senast den 31 maj 
fatta beslut om hur nämndens Planeringskonferens den 15 juni ska genomföras.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet personer 
vid sammanträden på grund av Coronapandemin. Den 27 augusti 2020 kom en ny 
rekommendation som innebar att sammanträden ska genomföras men utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

I slutet av oktober 2020 ökade smittspridningen återigen och nya rekommendationer 
togs fram. Rekommendationen innebar att sammanträden för Kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser ska ske helt digitalt eller via s.k. hybridmöten 
(sammanträda med ledamöter och ersättare både på plats samt via distans). 

Nämnderna och bolagen ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de 
rekommendationer som finns. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 
2020-12-15 haft helt digitala sammanträden. 

Under våren 2021 har smittspridningen fortsatt att stiga. Samtidigt har 
vaccinationstakten av regionens invånare ökat. Då det fortfarande är ett par veckor 
kvar till nämndens Planeringskonferens den 15 juni uppdrar nämnden åt presidiet att 
senast den 31 maj fatta beslut, utifrån smittspridningsläge och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, om konferensen ska genomföras som ett digitalt, hybrid eller 
fysiskt möte.                                              
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§ 86 Dnr GVUN 2021-00079 1.2.4.1 

Budgetuppföljning Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad rapport Tertial 1, 
2021.         

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har planerat för ett nollresultat som bygger på att skolornas 
åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året. Men med anledning av att 
utfallet på köpta – sålda platser pekar på ett mer positivt utfall än budgeterat lämnas 
en prognos på 2 mnkr för året. Nämnden har fått ett utökat nämndbidrag på 7 mnkr 
och beslutat att 3 mnkr av detta för tillfället läggs i central buffert. Det innebär att 
nämnden nu har en buffert på 8,5 mnkr. 

Tidigt identifierade generella risker i prognosen 

• Osäkerhet beträffande elevantalet för höstterminen vilket kan påverka köpta - 
sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

• Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent 
på året, vilket är en påtaglig risk särskilt för Vuxenutbildningen som har en stor 
del statsbidragsfinansiering inom Yrkesvux. Det är viktigt säkra finansieringen 
inför dimensioneringen av dessa utbildningsstarter. 

 

Tilläggsbudgetar som beslutas en bit in på året innebär viktiga tillskott till 
verksamheterna innevarande år och nivåhöjande medel skapar även förutsättningar att 
långsiktigt planera för en stabil verksamhet av god kvalitet. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att budgettillskott under innevarande år inte alltid kan realiseras i 
verksamheterna de månader som är kvar på året, utan kan det medföra ett  överskott 
vid årets slut, som inte planerats från början. 

Under inledningen av 2021 avviker sjukfrånvaron för medarbetare i jämförelse med de 
två tidigare åren. Sjukfrånvaron är lägre. Majoriteten av förvaltningens medarbetare 
har under perioden januari-mars arbetar från hemmet. Under april har andelen 
närundervisning på gymnasieskolorna succesivt ökat vilket innebär att fler utgår från 
arbetsplatsen. 

Under inledningen av 2021 har förvaltningen påbörjat tjänstesamordning för att 
eftersöka placering för de 38 medarbetare som omfattas av omställningsprocessen. 
Medel från tilläggsbudgeten har möjliggjort att ett antal tjänster kunnat undantas i 
detta arbete. 
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Under läsåret har verksamheten påverkats starkt av Covid-19, hela eller delar av 
undervisningen har bedrivits via fjärr- och distansundervisning. Under vecka 8 gjorde 
samtliga rektorer i verksamheten en prognos för måluppfyllelsen. Den visade att 
verksamhetens måluppfyllelse hade påverkats i hög grad av den rådande pandemin 
och signalerade att måluppfyllelsen riskerade att sjunka. De senaste veckorna har fler 
elever successivt kunnat vara på plats för närundervisning i gymnasieskolan vilket 
sannolikt kommer att påverka prognosen för elevernas måluppfyllelse i positiv 
riktning. 

Verksamhetscheferna signalerar att det byggts upp en ny utbildningsskuld för elever i 
årskurs 1 och 2 som behöver hanteras under hösten.                

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden             
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§ 87 Dnr GVUN 2021-00060 1.1.3.1 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att den inte har några uppdrag 
utanför budget att redovisa per april 2021, och redovisar det till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att den inte har några uppdrag 
utanför budget att redovisa per april 2021. För att det inte ska uppfattas som om 
uppdrag inte rapporterats behöver nämnden informera kommunstyrelsen om att inga 
uppdrag finns.           
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§ 88 Dnr GVUN 2021-00029 2.6.1.25 

Passage / gångbro mellan Fabriksgatan 11 och Vulkanus 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avslå 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till avtal för gångbro mellan de lokaler som 
Vuxenutbildningen hyr på Bryggaregatan.         

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden bedriver idag utbildningsverksamhet i två olika 
fastigheter på Bryggaregatan 13 – 17 (Vulcanus 16) och Bryggaregatan 12 (Uranus 2). 
En gångbro som  uppförs över Bryggaregatan skulle underlätta den interna 
kommunikationen mellan lokalerna. Avtalen innebär ett tilläggsavtal på 10 år med 
Offentliga Hus avseende gångbron och ett mindre tilläggsavtal på 3,5 år med IBAB 
avseende anslutningen av gångbron i deras fastighet. 

Nämnden konstaterar att kostnaden blev högre än vad som aviserats initialt. En  
sammanvägd bedömning är att en sådan kostnad inte vägs upp av verksamhetsnyttan 
för en gångbro.             

Beslutsunderlag 

1. Risk och konsekvensanalys från verksamheten  
2. Protokollsutdrag från Lokalförsörjningsnämnden – Tecknande av tilläggsavtal                
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§ 89 Dnr GVUN 2021-00084 1.1.3.1 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid 
Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera beslut om tillsättning 
av tjänst som gymnasiechef för gymnasiesärskola, tillika rektor för Bergslenagymnasiet 
vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till nämndens presidium        

Sammanfattning av ärendet 

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som gymnasiechef för 
gymnasiesärskola, tillika rektor för Bergslenagymnasiet. För att beslut om tillsättning 
inte ska fördröjas genom att invänta nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning av tjänst 
som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet till nämndens presidium. Beslutet 
ska anmälas vid närmast följande nämndsammanträde.                    
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§ 90 Dnr GVUN 2021-00047 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion; Öka den fysiska aktiviteten 
hos unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker Motion: Öka den fysiska 
aktiviteten hos unga.         

Reservationer 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig 
till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anders Alftberg 
(SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Öka den fysiska aktiviteten hos unga” för yttrande. 

Frågan med mer rörelse i skolan har varit aktuell sedan slutet av 60-talet och 
diskussionerna har varit intensiva under 90-talet och framåt. Forskning visar att det 
behövs tidiga insatser för att ändra individers beteendemönster. Därför är de flesta 
dokumenterade och utvärderade insatserna riktade mot förskola och grundskolans 
lägre åldrar. 

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. Utöver 
detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden instämmer med motionären om att den 
fysiska aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att ungdomarna i 
gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av fysisk aktivitet och att 
det inte behöver vidare utredning för att öka den. Insatser för att få ungdomar i 
gymnasieåldern i rörelse grundläggs i det arbete som redan sker i grundskolorna i 
samarbete med Fritid och folkhälsoförvaltningen. Ytterligare insatser för att få 
ungdomar i gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka 
socioekonomiska skillnader som hindrar unga från att delta i fritidssysselsättning. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion; Öka den fysiska aktiviteten hos unga    
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Yrkanden 

Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
yrkar att nämnden tillstyrker motionen. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M,) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Anders Alftberg 
(SD), yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut.  

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan Torstensson (C) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut, 
och dels till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.  
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§ 91 Dnr GVUN 2021-00052 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Revidering av Vision Borås 2025 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Remiss: Revidering Visionen 
Borås 2025 och översänder nämndens kommentarer till Kommunstyrelsen.  

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Anders 
Alftberg (SD) deltar inte i beslutet.       

Protokollsanteckning 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
remissen ”Revidering av Vision Borås 2025” för yttrande. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser visionen som en del av en helhet som 
skall kompletteras med det arbete som sker inom ramen för ett Socialt hållbart Borås 
och nämndens arbete med Bildningsstaden Borås. Visionen som helhet är 
lättöverskådlig genom att den är kortfattad och allmänt hållen samt utgör bra grund 
för tillitsbaserat synsätt.  

Kopplat till visionen hade det varit önskvärt med ett mätbart mål för att kunna följa 
progression, exempelvis Trafikverkets nollvision.  Nämnden utgår ifrån att visionens 
målbilder tas vidare i stadens budget i form av mätbara mål. 

Att visionen görs tillgänglig är viktigt så att alla invånare i Borås har en möjlighet att 
sätta sig in i den. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en skrivelse med nämndens 
synpunkter i ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Reviderad vision Borås 2025     
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§ 92 Dnr GVUN 2021-00053 1.1.3.1 

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker initiativärendet.        

Reservationer 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig 
till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har vid nämndens sammanträde den 9 mars lagt 
ett initiativärende och föreslår nämnden besluta att förvaltningen, ihop med lämpliga 
anställda inom Vård- och omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen t.ex. rektor och 
lärare, påbörjar ett samarbete med berörda verksamheter (Vård- och 
äldreförvaltningen, APL-samordnare inom primärvården och Södra Älvsborgs 
Sjukhus) för att utreda hur man på bästa sätt kan öka svenskkunskaperna hos eleverna. 

Nämnden beslutade att remittera ärendet till presidiet för beredning, vilken har 
genomförts vid det extra presidiemötet den 10 maj. Detta efter att presidiet diskuterat 
frågan tillsammans med Vuxenutbildningens ledningsgrupp vid genomfört 
presidiebesök. 

Initiativärendet lyfter fram en viktig fråga som handlar om möjligheten att göra sig 
förstådd på sin arbetsplats likväl som förmågan att kunna tillgodogöra sig instruktioner 
vid sin APL-utbildning (arbetsplatsförlagt lärande). 

Arbetet med att förbättra språkkunskaperna pågår inom vuxenutbildningens 
vårdutbildningar, och kommer även att förstärkas under hösten. Exempel på insatser 
är att vård- och svensklärare arbetar mer fördjupat tillsammans (ex. yrkessvenska), 
högre lärartäthet i elevgrupper som behöver språkstöd, extra fokus läggs på språket i 
början av kurserna, språkombud- och handledarutbildningar, att mentorskapet stärks 
och att möjligheten till längre APL-perioder utreds. Dessutom är ett möte inplanerat 
kring hur APL-platserna på ett ännu bättre sätt kan bidra till de studerandes 
språkutveckling. 

Vuxenutbildningen har samverkansformer när det gäller vård och 
omsorgsutbildningarna, och då även APL, regelbundet i programråd, samverkan med 
APL-samordnare och i lokala styrgruppen för vård och omsorg. 
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Med anledning av att förvaltningen i nuläget har ett flertal utvecklingsområden som är 
pausade med anledning av pandemin, och att fokus nu ligger på att stödja eleverna i år 
3 att ta examen med fullständiga betyg anser inte nämnden att ytterligare 
utredningsuppdrag ska tillföras förvaltningen. Fortsatta prioriteringar kommer även att 
behöva göras inför höstterminen 2021 och i detta arbete kommer nämnden att vara 
delaktig. 

Nämnden konstaterar att vuxenutbildningen redan har ett pågående arbete med att 
stärka språkkunskaperna hos de studerande och avstyrker därmed initiativärendet.      

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende Förbättra språkkunskaper i svenska                

Yrkanden 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) yrkar att 
nämnden bifaller initiativärendet. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan Torstensson (C) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut, 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.   
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§ 93 Dnr GVUN 2021-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under perioden 
2021-04-14—2021-05-03 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2021-04-14—2021-05-03 .               
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§ 94 Dnr GVUN 2021-00003 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 18 maj 2021.          

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.                               
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§ 95   

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 

 

 

 

Redovisning från följande kontaktpolitikerbesök 

 Bergslenagymnasiet 

Redovisning från följande programråd: 

 VVS- och fastighetsprogrammet 

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Plåtslageri 

 Industritekniska programmet, Svetsteknik 
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§ 96   

Övriga frågor 

Presidiebesök 
Digitala presidiebesök har under 4-5 maj genomförts i samtliga verksamheter. 

 

 

 

  

 

Presidiedialog med Lokalförsörjningsnämnden 
De båda presidierna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden har haft en dialog kring lokalresursplanen den 4 maj. 
Lokalförsörjningsnämnden kommer under maj månad att fatta beslut om att öppna en 
förstudie för Campus Bäckäng. 

Workshop Socialt hållbart Borås 
Oliver Öberg (M) och Anethe Tolfsson (S) har deltagit vid workshop Socialt hållbart 
Borås den 11 maj. 

Mötets avslutande 
Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att rikta ett stort tack till Katerina 
Shyshko för hennes arbetsinsats under praktikperioden som avslutas den 28 maj. 




