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Instans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Plats och tid:  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 15 juni 
2021 kl. 16:00-17:40. 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 
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 
Rasmus Kivinen (M)   Deltar på distans 
Melina Gustafsson (M)   Deltar på distans, §§ 97-del av 108 
Alexandra Florén (KD)   Deltar på distans 
 

 

Övriga tjänstemän 
Christer Samuelsson, förvaltningschef 
Caroline Jansson, chef för HR-funktionen  Deltar på distans 
Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling  Deltar på distans 
Andreas Sikström, chef för ekonomifunktionen 
Eva Lindström, nämndsekreterare 

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, 2021-06-17  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 juni 2021. 

Paragrafer §§ 97-110 
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Underskrifter 

Sekreterare  (210527 19.51) Andreas Patric Cerny - Mobilt BankID 
 Eva Lindström 

Ordförande (210303 11.09) Oliver Karl Julius Öberg - Mobilt BankID 
 Andreas Cerny 

Justerare (201011 18.22) Eva Ros-Marie Lindström - Mobilt BankID 
 Oliver Öberg 
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§ 97   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Oliver Öberg (M) tillsammans med Björn-Ola Kronander (M) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. 
Justeringen äger rum digitalt torsdagen den 17 juni 2021.  
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§ 98   

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett 
beslutsärende "Initiativärende – Utred alternativen, § 105". Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 99   

Information från förvaltningen 

Nuläge Corona 
Förvaltningschefen redogör för nuläget i förvaltningen. Smittspridningen avtar 
succesivt i Borås och det har inte varit några klusterutbrott i verksamheterna de 
sista veckorna före skolavslutningen. Studentavslutningen avlöpte väl och 
nämndens ordförande besökte tillsammans med förvaltningschefen 
gymnasieskolorna under skolavslutningen fredagen den 11 juni. 

 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten publicerade den 27 maj beslut om att inte förlänga den 
nationella rekommendationen om hel fjärr- och distansundervisning för 
Vuxenutbildningen. Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd började gälla från 
den 1 juni. Det innebär att studerande och elever vid exempelvis universitet, 
högskola, folkhögskola, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning 
(komvux) stegvis kan återgå till undervisning på plats.  

Vuxenutbildningen i Borås har närundervisning i nuläget för bl.a. SFI (svenska 
för invandrare) och planerar för att höja andelen närundervisning från och med 
1 september. 

Planering inför skolstarten i augusti pågår. Folkhälsomyndigheten har vid 
dagens presskonferens framfört budskapet att planera för öppna skolor men 
hålla beredskapen hög och arbeta med förebyggande smittskyddsåtgärder. 

Förändrat uppdrag för förvaltningschefen inom Socialt hållbart Borås 
Stadsdirektör Svante Stomberg har tagit över ansvaret att leda arbetet med 
Socialt hållbart Borås. Förvaltningschefen för Grundskoleförvaltningen Pär 
Arvidsson Fäldt tar nu över uppdraget som målområdesansvarig för Barn och 
unga efter Christer Samuelsson.  

Ytterligare två målområden finns kopplade till Socialt hållbart Borås; Arbete 
(områdesansvarig är förvaltningschefen för Arbetslivsförvaltningen) och 
Boende och närmiljö (områdesansvarig är förvaltningschefen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen). 

Föredragning av nämndärenden; 

 Tilläggsbudget nr 2 2021 och beslut om fördelning av central buffert   
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§ 100 Dnr GVUN 2020-00163 1.1.3.1 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till presidiet att den 9 
augusti fatta beslut om hur nämndens sammanträde den 24 augusti 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). Rekommendationen har förlängts till den 15 september 2021. 

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. 

Smittspridningsläget är fortsatt högt i Borås även om läget de senaste veckorna 
har förbättrats. Dessutom har vaccinationstakten av regionens invånare ökat. 
Då det fortfarande är drygt två månader kvar till nämndens sammanträde den 
24 augusti uppdrar nämnden åt presidiet att vid presidieöverläggningen den 9 
augusti fatta beslut, utifrån smittspridningsläge och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, om sammanträdet ska genomföras som ett digitalt möte 
eller hybridmöte.                    
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§ 101 Dnr GVUN 2021-00039 1.2.4.1 

Tilläggsbudget nr 2 2021 och fördelning av central 
buffert 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 
fördelning av Tilläggsbudget nr 2, 2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelningen 
av 3,0 mnkr av central buffert till Vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar att uppdraget, som gavs vid 
nämndens aprilmöte, om att återkomma med förslag på åtgärder med anledning 
av Skolchefens rapport till huvudmannen är utfört. Förvaltningen får i uppdrag 
att fortlöpande hålla nämnden informerad om utvecklingen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att i samband med årsredovisning 2021 redovisa 
hur tilläggsbudgetarna använts i verksamheterna.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20, § 99, att tilldela Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2021 samt tilldelning 
av statsbidragsmedel riktade till Barn och utbildning. I beslutet ges också 
nämnden möjlighet att fritt använda det ackumulerade resultatet i år. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tilläggsbudget nr 2 med 
ökat kommunbidrag 2021 på 5,0 mnkr fördelas till gymnasieskolan och att 
statsbidraget för Barn och utbildning på 2,0 mnkr fördelas proportionellt på alla 
elever i alla skolformer. Utöver detta beslutar nämnden att 3,0 mnkr av centrala 
bufferten fördelas till Vuxenutbildningen. När det gäller engångsutbetalningen 
på 1,6 mnkr enligt nya läraravtalet, finansieras den genom det prognosticerade 
överskottet från köpta-sålda platser. 

Som ett svar på uppföljningen av Skolchefens rapport till huvudmannen 
konstaterar nämnden att resurser tillförs för att omhänderta behovet och 
nämnden kommer att hållas informerad om utvecklingen. Uppdraget förklaras 
som utfört. 

Yrkanden 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan 
Torstensson (C), lägger ett tilläggsyrkande om att förslag till beslut utökas med 
ytterligare en beslutssats:  ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar 
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åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samband med 
årsredovisning 2021 redovisa hur tilläggsbudgetarna använts i verksamheterna.” 

Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
yrkande.   
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§ 102 Dnr GVUN 2021-00056 1.1.3.1 

Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 2021-06-16.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad 
dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av 
allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras 
hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 
kap §§ 9-10). 

De allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering bildar ett arkiv. Varje nämnd ansvarar 
för vården av sitt arkiv. 

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov.     

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra 
hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket 
säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr 
hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela 
dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska 
arkiveras eller gallras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har reviderat nu gällande 
dokumenthanteringsplan som Utbildningsnämnden fastställde i december 2016. 
Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av 
Stadsarkivet.      

Beslutsunderlag 

1. Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen                  
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§ 103 Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.      

Reservationer/Protokollsanteckning 

Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) 
och Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
2 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom 
skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas 
till fler verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är 
god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock 
positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i 
samband med projektet hanteras centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  
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I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor 
och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, 
vid akut behov, hos skolsköterskan.          

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion: Menssäkra Borås                  

Yrkanden 

Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet) och yrkar 
att nämnden avstyrker motionen.  

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa 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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§ 104 Dnr GVUN 2021-00106 1.1.3.1 

Initiativärende - Förändrade förutsättningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avstyrka initiativärendet.         

Reservationer 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 
beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende (bilaga 3 till 
protokollet) med förslaget att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att redovisa 
engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens 
ackumulerade resultat. Bakgrunden till förslaget är att Kommunfullmäktige 
tillåter fritt användande av det ackumulerade resultatet 2021 och 
Sverigedemokraterna ser fyra områden av särskild dignitet (utbildningsskulden, 
psykisk ohälsa, hot och våld och elevhälsans belastning), som skulle kunna 
omhändertas med dessa medel. 

Nämnden ser positivt på att även Sverigedemokraterna ser ökade behov som 
kräver resurser, inom nämndens ansvarsområde. Dessa behov behöver dock 
hanteras i ett mer långsiktigt perspektiv och inte genom kortsiktiga lösningar 
som ett ianspråktagande av ackumulerat resultat innebär. I och med beslutet om 
Tilläggsbudget nr 2, 2021 fördelas betydande resurser till verksamheterna, både 
som nivåhöjande medel och som engångstilldelningar för året. Beslutet 
innefattar även att nämnden fördelar en del av den centrala bufferten till 
verksamheten. Vissa av de engångskostnader som uppstår i år kommer 
dessutom att kunna täckas av ett prognosticerat överskott. Nämnden gör därför 
bedömningen att det ackumulerade resultatet i så liten utsträckning som möjligt 
ska behöva tas i anspråk i år.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Förändrade förutsättningar                  

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), yrkar att nämnden tillstyrker initiativärendet. 
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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 att avstyrka initiativärendet. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 
Lisa Berglund (KD) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 
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§ 105 Dnr GVUN 2021-00123 1.1.3.1 

Initiativärende - Utred alternativen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitterar initiativärendet till 
presidiet för beredning.     

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), lägger vid dagens nämndsammanträde ett initiativärende (bilaga 
4 till protokollet) med utgångspunkt i nämndens Planeringsdialog som 
genomförts under dagen. Sverigedemokraterna föreslår nämnden besluta att 
uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda samtliga 
alternativ som presenterades vid Planeringsdialogen och presentera dessa vid 
nämndens septembersammanträde. 

Ajournering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde ajourneras under 
tiden kl. 16.45-17.00.     

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Utred alternativen     

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), yrkar att nämnden tillstyrker 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 remitterar initiativärendet till presidiet för 
beredning.  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr GVUN 2021-00001 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 
perioden 2021-05-04—2021-06-01 till handlingarna.               

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2021-05-04—2021-06-01.                             
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§ 107 Dnr GVUN 2021-00002 1.1.3.25 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 
perioden 2021-05-01—2021-05-31 till handlingarna.               

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2021-05-01—2021-05-31.               
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§ 108 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 15 juni 2021.                 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 5 till 
protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.                                             
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§ 109   

Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 

 

 

 

 

 

 

Redovisning från följande kontaktpolitikerbesök: 

 Vuxenutbildningen 

Redovisning från följande YH (Yrkeshögskolan) ledningsgrupper: 

 Stödpedagog 

 Garment technical designer  

 Medicinsk sekreterare 

 Digital business developer 
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§ 110   

Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

Konferens Skolverket 
Anethe Tolfsson (S) informerar från Skolverkets digitala uppstartsmöte den 8 
juni - Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för barn och elever som 
är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 

Flytt av Introduktionsprogrammet, elevgrupp inom ASD (Autism 
Spectrum Disorder) 

Nicholas Gregory (S) ställer en fråga gällande elevgruppen inom ASD på 
Introduktionsprogrammet som organisatoriskt har tillhört 
Viskastrandsgymnasiet men som till nästa läsår flyttas över (både organisatoriskt 
och lokalmässigt) till Sven Eriksonsgymnasiet. Förvaltningschefen redogör för 
ärendet. 

Möte med Ung företagsamhet Älvsborg 
Ordföranden informerar från presidiets digitala möte med Ung Företagsamhet 
Älvsborgs regionchef Rebecca Bitto.  

Mötets avslutande 
Då ledamot Johan Hallin (S) deltar vid sitt sista nämndsammanträde idag 
framför ordföranden å nämndens vägnar ett stort tack till Johan för hans 
insatser i nämnden. 

Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att tillönska alla en skön och 
avkopplande sommar och semester. Nämndens 1:e vice ordförande Oliver 
Öberg (M) tillönskar ordföranden detsamma. 




