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Instans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Plats och tid: Borås Kongress, tisdagen den 14 juni 2022 kl 16:30-16.55. 

Ledamöter 
Andreas Cerny (L), Ordförande 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande 
Edvin Hadziavdic (S) tjänstgörande för Anethe Tolfsson (S) 
Solveig Landegren (C) tjänstgörande för Anders Jonsson (S) 
Nicholas Gregory (S) 
Håkan Torstensson (C) 
Björn-Ola Kronander (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Niklas Hallberg (SD) 

Ersättare 
Fredrik Nilströmer (L) 
Melina Gustafsson (M) 
Henrik Brundin (M) 

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

 

Personalföreträdare 
Towe Norder, Lärarnas Riksförbund 
Fredrik Sjölin, Kommunal 
Ann-Katrine Fransson Holst, Vision 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2022-06-16.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2022. 

Paragrafer §§ 87-97 

Underskrifter 

Ordförande  (210527 19.51) Andreas Patric Cerny - Mobilt BankID 
 Andreas Cerny 

Justerare (220603 09.02) NIKLAS HALLBERG - Mobilt BankID 
 Niklas Hallberg 

Sekreterare (201011 18.22) Eva Ros-Marie Lindström - Mobilt BankID 
 Eva Lindström 
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§ 87  

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Niklas Hallberg (SD) tillsammans med Oliver Öberg (M) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum torsdagen den 16 juni 2022. 
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§ 88  

Godkännande av föredragningslistan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 89  

Allmänhetens frågestund 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 90 Dnr GVUN 2022-001311.3.1.4 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 
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§ 91 Dnr GVUN 2022-001201.1.3.1 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 
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§ 92 Dnr GVUN 2022-000911.1.3.1 

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.  

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera berörda studieförbund om 
uppdragsutbildningen och i samverkan med studieförbunden koordinera 
kommunens erbjudande om svenskundervisning. 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

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.  
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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 

Yrkanden 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Nicholas Gregory (S), Håkan Torstensson (C), Edvin Hadziavdic (S) och 
Solveig Landegren (C) yrkar att nämnden utöver upprättat förslag till beslut 
även beslutar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera berörda 
studieförbund om uppdragsutbildningen och i samverkan med studieförbunden 
koordinera kommunens erbjudande om svenskundervisning. 
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Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
tilläggsyrkande. 
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§ 93 Dnr GVUN 2018-002621.1.3.0 

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). 

Sammanfattning av ärendet 

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. 
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§ 94 Dnr GVUN 2018-002641.1.3.0 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Tomas Brandberg (SD) 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. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 
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§ 95 Dnr GVUN 2022-000011.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 
perioden 2022-05-04—2022-05-30 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Lista Anmälningsärenden 220614 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr GVUN 2022-000031.1.3.1 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 14 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 6 Delegationsbeslut 220614 
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§ 97  

Övriga frågor 

Studentavslutning 

Vid förra veckans studentavslutning uppstod ett par incidenter då 
raketer/bangers avfyrades. Med anledning av detta föreslår Björn-Ola 
Kronander (M) att förvaltningen inför nästa års studentavslutning informerar 
om att raketer inte är tillåtna samt att vakter finns på plats. Uppföljning vid 
nämndens sammanträde i augusti. 

Mötets avslutande 

Ordförande Andreas Cerny (L) avslutar dagens sammanträde med att tacka 
nämndens förtroendevalda, tjänstepersoner i förvaltningen samt fackliga 
företrädare för det arbete som görs i nämnd och förvaltning och tillönskar 
samtliga en trevlig sommar och semester. 1:e vice ordförande Oliver Öberg (M) 
tillönskar ordföranden detsamma. 

 


