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Datum 

2022-06-08 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Borås Kongress, tisdagen den 14 juni 2022 kl. 

16:30. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 

 

 

 

Gruppöverläggning: 

Mitt-S-Samverkan, måndagen den 13 maj klockan 17.30 via Teams. 

mailto:eva.lindstrom@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

   

2. Godkännande av föredragningslistan 

   

3. Allmänhetens frågestund 

   

4. Beslut om ställföreträdande förvaltningschef hösten 2022 

Dnr 2022-00131 1.3.1.4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Sven Eriksonsgymnasiet 

Dnr 2022-00120 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Uppdragsutbildning i svenska 

Dnr 2022-00091 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

7. Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet 

Dnr 2018-00262 1.1.3.0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i 

programråd 

Dnr 2018-00264 1.1.3.0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

9. Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00001 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

10. Delegationsbeslut 

Dnr 2022-00003 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

11. Övriga frågor 
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Beslut om ställföreträdande förvaltningschef hösten 

2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser, vid de tillfällen både 

förvaltningschef Christer Samuelsson och ställföreträdande förvaltningschef 

Caroline Jansson har förhinder, i första hand chef för ekonomifunktionen 

Andreas Sikström Rubio och i andra hand chef för kvalitet och utveckling Anna 

Stensson att vara ställföreträdande förvaltningschef. 

Beslutet gäller under perioden 8 augusti och fram till dess att ny 

förvaltningschef tillträder sitt uppdrag. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2018-05-15 att utse chef 

för HR-funktionen Caroline Jansson till ställföreträdande förvaltningschef.  

Förvaltningschef Christer Samuelsson har sagt upp sig och kommer att göra sin 

sista arbetsdag den 16 november 2022. Han kommer under hösten att vara 

tjänstledig 20 %.  

För att säkerställa beslutanderätten som delegerats till förvaltningschefen vid 

händelse då både Christer Samuelsson och Caroline Jansson har förhinder 

föreslås nämnden besluta att utse chef för ekonomifunktionen Andreas 

Sikström Rubio och chef för kvalitet och utveckling Anna Stensson att i nämnd 

ordning vara ställföreträdande förvaltningschef. 

Beslutet gäller under perioden 8 augusti och fram till dess att ny 

förvaltningschef tillträder sitt uppdrag. 

Samverkan 

FSG 2022-06-08 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-14 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00120 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Sven 

Eriksonsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordnar tillsvidare Thomas Åman 

som Gymnasiechef för Sven Eriksonsgymnasiet vid Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad. Datum för tillträde 

överenskommes mellan förvaltningschef och Thomas Åman. 

Ärendet i sin helhet 

Rekryteringsprocessen har pågått under maj 2022. Processen har genomförts 

med stöd av rekryteringsföretaget Cordovan.  

Cordovan presenterade tre kandidater som uppfyllde kravprofilen baserat på 

ansökan och en första intervju. Av dem valde presidiet i samverkan med 

förvaltningschefen ut två för vidare intervju. 

Intervjugrupperna har bestått av; 

- Arbetsgivargrupp – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium, 

förvaltningschef och HR-chef. 

- Verksamhetsgrupp – representanter från Sven Eriksonsgymnasiets 

ledningsgrupp. 

- Grupp med fackliga representanter från Lärarnas Riksförbund, 

Vårdförbundet, Kommunal, och Saco-rådet.  

Efter samråd med samtliga rekryteringsgrupper beslutades att en av 

kandidaterna skulle gå vidare i processen. 

Efter referenstagning och en samlad bedömning av alla steg i 

rekryteringsprocessen beslutar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 

förordna Thomas Åman till gymnasiechef för Sven Eriksonsgymnasiet. Datum 

för tillträde bestäms i överenskommelse mellan förvaltningschefen och Thomas 

Åman. 

Samverkan 

FSG 2022-06-08 
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Uppdragsutbildning i svenska 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att anordna 
en uppdragsutbildning i svenska för flyktingar som omfattas av 
massflyktsdirektivet och som är över 18 år. 

Nämnden tillåter att Vuxenutbildningen använder del av det prognosticerade 
överskottet till ändamålet. 

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens 
resultat och efterfrågan i samband med månadsrapporter under hösten.  

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet den 29 mars uppdrog Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden åt förvaltningen att utreda de organisatoriska, 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda 
svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till flyktingar som är över 
18 år och omfattas av massflyktsdirektivet.   

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande 
är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan 
utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” 
från och med 11 april 2022. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva 
”Svenska från dag ett” till studieförbund och folkhögskolor. Syftet med 
insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället 
i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.  

Det är organisatoriskt möjligt för vuxenutbildningen att med viss 
förberedelsetid ta emot flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och 
som är över 18 år inom ramen för sfi. Det finns dock vissa utmaningar 
kopplade till uppdraget, till exempel lokaler och kompetens.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april att ge förvaltningen 
i uppdrag att bevaka och ha beredskap kring att föreslå beslut i ärendet om 
situationen skulle förändras.  

Förvaltningen anser nu att situationen har förändrats och har identifierat en 
grupp på cirka 11-12 flyktingar som är i behov av undervisning i svenska. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
snarast erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 
18 år en uppdragsutbildning i svenska. 

Erbjudandet av uppdragsutbildningen är tänkt som ett alternativ till sfi. 
Rättsläget är fortfarande oklart kring erbjudandet av sfi för målgruppen. Några 
kommuner, bland annat Landskrona har valt att ändå erbjuda sfi. Förvaltningen 
rekommenderar nämnden att i stället starta en uppdragsutbildning i svenska.  

Skillnaden är att uppdragsutbildningen inte omfattas av närvaroplikt eller kravet 
på minst 20 timmars undervisning per vecka. Så länge flyktingarna omfattas av 
massflyktsdirektivet kommer de ha möjlighet att få ett intyg på genomförd kurs 
men kursen kan inte leda till ett betyg. Uppdragsutbildningen konkurrerar heller 
inte med övriga elevers rätt till sfi.  

Uppdragsutbildningen för den prognosticerade elevgruppen beräknas kunna 
genomföras till en kostnad av ca 500 000 kr för ett halvår. Detta bygger på att 
en lärare kan genomföra uppdraget. Om elevgruppen ökar behöver kalkylen ses 
över. Nämnden tillåter att Vuxenutbildningen använder del av det 
prognosticerade överskottet till ändamålet. 

Detta erbjudande kommer att lämnas till gruppen av de ukrainska flyktingarna 
som befinner sig i Borås. Uppdragsutbildningen ska starta så snart som möjligt, 
senast i augusti.  

Nämnden är angelägen om att säkerställa att de flyktingar som omfattas av 
massflyktsdirektivet får bästa förutsättningar att integreras i samhället och 
arbetslivet. Nämnden menar att få initiativ kan vara viktigare än att bidra till att 
personer, som flytt från sina hem, familjer och arbeten, får möjligheter att 
bygga upp en dräglig tillvaro och egen försörjning i ett nytt land. 

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens 
resultat och efterfrågan. Uppdragsutbildningen ska följas upp i samband med 
månadsrapporter under hösten.  

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av behov sfi 220603 

Samverkan 
FSG samverkan via e-post 2022-06-10 
 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Behovskartläggning sfi 
Kartläggningssamtal 

Vid kartläggning av efterfrågan av sfi från flyktingar med uppehållstillstånd för 
tillfälligt skydd från Ukraina har Vuxenutbildningen fått förfrågan om möjlighet 
till deltagande i sfi från en person.  

Migrationsverket har informerat flyktingar från Ukraina att de inte har rätt till 
att studera vid sfi och hänvisat dem till studieförbundens insats ”svenska från 
dag 1”.  

Irena Viksne (mångspråksbibliotekarie på Stadsbiblioteket) anordnar en 
bokcirkel på Stadsbiblioteket där en grupp av ukrainska flyktingar (enbart 
kvinnor) 11–12 stycken har deltagit. Irena kom i kontakt med gruppen via en 
facebook-grupp för rysktalande personer i Borås. Irena talar ryska vilket också 
gruppen med flyktingar gör. Irena informerade gruppen om bokcirkeln och om 
en grundkurs i lätt svenska som anordnas på Norrbyhuset.  

Inom bokcirkeln läser de tillsammans böcker på lätt svenska, tränar svenska 
och går igenom ord. På tisdagar anordnas en grundkurs i lätt svenska via 
Integrationsprojektet. Kursen anordnas av studieförbundet NBV tillsammans 
med Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Den ukrainska gruppen flyktingar är 
med på kursen och Irena närvarar och hjälper till som tolk.  

Ledaren som håller i kursen är inte utbildad lärare utan är frivillig inom 
studieförbundet. Ledaren är själv relativt nyanländ och har, enligt Irena, inte 
kunskap om exempelvis svenska språkets grammatik.  

De ukrainska kvinnorna har en utbildningsbakgrund med sig från Ukraina och 
är, enligt Irena, vana vid en mer strukturerad och pedagogisk utbildning. De 
ställer frågor och vill veta mer om grammatik. Det är svårt för ledaren i 
grundkursen men också för Irena att förklara visa delar av undervisningen. 
Irena anser att de skulle behöva en pedagog för att förstå och lära sig språket.  

Enligt Irena har de ukrainska kvinnorna fått information och erbjudande om 
”svenska från dag 1”. Dock erbjöds kursen endast som onlinekurs för flyktingar 
placerade över hela landet. Den var, enligt Irena, inte tillräckligt bra och de 
ukrainska kvinnorna tyckte inte om upplägget med online-studier. De vill hellre 
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vara på plats och lära sig. Irena har nyligen hjälpt kvinnorna att förmedla, via 
mail, till Borås Folkhögskola att kvinnorna vill läsa kursen fysiskt. Enligt 
uppgift ska folkhögskolan ha sagt att kvinnorna ombeds maila för att anmäla 
intresse och att de eventuellt kan starta en kurs utifrån deras önskemål.  

Irena berättar att kvinnorna bor utspridda i Borås hos privatpersoner och att 
deras önskemål är att utbilda sig i svenska för att kunna arbeta och ha möjlighet 
att kunna försörja sig själv och sina anhöriga. Irena sammanfattar att det 
egentligen inte spelar någon roll vem som anordnar undervisningen, bara 
undervisningen sker med kvalitet så att kvinnorna har rimlig möjlighet att lära 
sig svenska. 

Erbjudande av utbildning 

Rektor för sfi på Vuxenutbildningen i Borås menar att upplägget på sfi och 
”svenska från dag 1” ska skilja sig åt i upplägg och struktur. Detta eftersom 
studieförbunden inte styrs av samma lagstiftning eller måste följa läroplaner. 

Rektor har även gjort en kartläggning och just nu erbjuder varken Borås 
Folkhögskola, Fristads folkhögskola, Alma Folkhögskolan i Borås eller 
Folkuniversitet (Sundbybergs Folkhögskola) kurser. Men de har just fått reda på 
att Folkbildningsrådet fått ytterligare medel för resten av året, vilket gör att de 
snabbt kommer att försöka starta om de får medel.  

Uppskattat antal flyktingar i Borås 

Arbetslivsförvaltningen uppskattar att det i nuläget finns cirka 90 flyktingar från 
Ukraina i Borås. Två tredjedelar av dessa är barn. Av de 30 vuxna, är 
uppskattningsvis fem äldre.  

Prognos och föreslagen lagstiftning 

Från och med 1 juli föreslår propositionen Åtgärder för en jämnare fördelning 
av boende för vissa skyddsbehövande ändringar i lagen (1994:137) om mot-
tagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över 
landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med 
stöd av EU:s massflyktsdirektiv. 

Propositionen innebär i korthet att: 

• lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen 
ansöker om tillfälligt skydd, 

• Migrationsverket, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret 
för mottagandet, ska få anvisa en kommun att ordna boendet för 
personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och 

• kommunerna ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer. 
 

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar 
kommer, liksom bland annat fördelningen av anvisningar, att regleras i förord-
ning. Med anledning av det föreslås att lagen kompletteras med ett bemyn-
digande och kriterier för fördelningen. 
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I avvaktan på att den nya lagstiftningen ska träda i kraft har Migrationsverket 
fastställt fördelningstal på länsnivå, med förslag om fördelning på kommunnivå. 
Utifrån de beräknade fördelningstalen på kommunnivå har länsstyrelserna och 
kommunerna haft en dialog kring fördelning och kapacitet. Detta har möjlig-
gjort omfördelningar mellan kommuner och bidragit till en förankring av 
fördelningstalen. 

Fördelningstalen utgår från Migrationsverkets huvudscenario om att cirka 80 
000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet under 
2022. 

Fördelningstalen på kommunnivå bygger på den modell som redan används för 
bosättning av nyanlända och kvotflyktingar i enlighet med bosättningslagen. De 
utgår från: 

• kommunens befolkningsstorlek 

• arbetsmarknadsförutsättningar 

• antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i 
kommunen. 

Hänsyn tas också till det totala antalet skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet i varje kommun. Det gäller de som bor i eget boende, de 
som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden samt ensamkommande barn. 

Fördelningstalen på kommunnivå kommer att vara vägledande för hur en 
jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås 
över tid. 

Den fördelningsnyckel som nu tagits fram gäller tills ny lagstiftning träder i 
kraft. Enligt den ska Borås Stad ta emot 706 kommunplacerade flyktingar. Om 
trenden med andelen barn kvarstår, innebär det att det rör sig om cirka 235 
vuxna. Hur fördelningen kommer att se ut från 1 juli väntas regeringen fatta 
beslut om. 

Förvaltningens bedömning är att kommunplaceringarna kommer att ske 
successivt under året.  

Anna Berner 
Förvaltningscontroller 
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Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Tomas Brandberg (SD) att 

vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Viskastrandsgymnasiet 

tillsammans med Anders Jonsson (S), Nicholas Gregory (S) och Melina 

Gustafsson (M). 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Anders Alftberg (SD) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet. 

Samverkan 

FSG 2022-06-08 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx att vara nämndens 

representant (ersättare) i programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet 

inriktning plåtslageri samt nämndens representant (ersättare) i programrådet för 

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport/logistik. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Anders Alftberg (SD) begärt entledigande 

från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

behöver nämnden utse en ny ersättare i programråden för Bygg- och 

anläggningsprogrammet inriktning plåtslageri samt Fordons- och 

transportprogrammet inriktning transport/logistik. 

Samverkan 

FSG 2022-06-08 

Beslutet expedieras till 

1. Programansvarig rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet 

2. Programansvarig rektor för Fordons- och transportprogrammet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2022-05-04—2022-05-30 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2022-05-04—2022-05-30. 

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 220614 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(3) 

Datum 
2022-05-31 

 
Sammanträde: 2022-06-14 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2022-06-08 

 

2022-05-24 15707 

 

IN Skolverket Personalförstärkningar inom elevhälsan 

och när det gäller specialpedagogiska 

insatser för 2022, dnr 8.1.2-

2022:0007598 

2022-00124 

2022-05-19 15706 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-

12  § 98 Motion: En hjärtefråga 

 

2022-05-16 15703 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut efter tillsyn av 

yrkeshögskoleutbildningen 

Affärsutveckling inom handeln, Dnr 

MYH 2021/3841 

2022-00123 

2022-05-13 15702 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-

28  § 67 Revidering av riktlinjer för 

styrdokument 

2021-00169 

2022-05-17 15679 

 

IN Skolväsendets 

överklagandenämnd 

2. Beslut från Skolväsendets 

överklagandenämnd gällande 

överklagat beslut om upphörande av 

kommunal vuxenutbildning, dnr 

2021:1145 

2021-00097 



 
Datum 

2022-05-31 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-05-12 15675 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

gymnasial lärlingsutbildning och 

lärlingsliknande utbildning på 

introduktionsprogram för 2022. Dnr 

8.1.2-2022:0013109 

2022-00119 

2022-05-11 15672 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-

28  § 63 Personalekonomisk 

redovisning 2021 

 

2022-05-11 15671 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-

28  § 62 Årsredovisning 2021  

2022-00006 

2022-05-10 15670 

 

IN Kommunstyrelsen 3. Kommunstyrelsens skrivelse 

Redovisning av Borås Stads inkomna 

synpunkter 2021 

2021-00131 

2022-05-09 15662 

 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-

28  § 59 Avsägelse av 

förtroendeuppdrag, entledigande och 

fyllnadsval 

2022-00012 

2022-05-09 15661 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-

28  § 73 Bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda 2022-

2026022-00229  

 

2022-05-05 15658 

 

IN Revisionskontoret Revisionsberättelse och 

Revisionsredogörelse 2021 för 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

2022-00115 

2022-05-05 15657 

 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för digitalisering av nationella prov för 

2021. Dnr 8.1.2-2022:0008601  

2021-00086 



 
Datum 

2022-05-31 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-05-06 15655 

 

IN Miljöförvaltningen Kontrollrapport från Miljöförvaltningen 

efter inspektion vid Bäckängsgymnasiet 

2022-00113 

2022-05-06 15653 

 

IN  3. Reviderat gymnasiesamverkansavtal 

för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

2021-00124 
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501 80 Borås 
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Olovsholmsgatan 32 
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Eva Lindström 
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1(1) 

Datum 

2022-06-14 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00003 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 14 juni 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 6 Delegationsbeslut 220614 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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