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Anslaget tas ner:  
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Underskrift:   
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Jan Lundberg (S) 

Tobias Holmbom (V) 

Lisa Stolt (V) 

Frida Fröberg (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Emma Steen 

Helén Andersson 

Cathrin Backman Löfgren 

Andreas Moberg 

Annelie Holmlund 

Peter Norlander 

Annika Eriksson 

Revisorer från KPMG 
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Beslutsärenden 
 

§ 85 

Diarienr: SK-2022/00005 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

november 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

Ärendebeskrivning 

Föredragningslista till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns som 

bilaga och eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i 

handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling 

av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 86 
Diarienr: SK-2022/00411 

GVN: Budget och verksamhetsplan 2023, reviderade 

styrkort 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar  

 

Verksamhetsplan 2023 

-att godkänna arbetsutskottets reviderade förslag till verksamhetsplan 

2023, inklusive förvaltningens inspel, enligt nedan: 

 

Mål 

- År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och 
genomströmning i kommungruppen större städer 

- Genomströmningen på yrkesvux skall öka i relation till föregående år 

- Genomströmningen på grundvux skall öka i relation till föregående år 

- Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildning skall öka 

- Upplevelse av studiero, trygghet, inflytande och delaktighet i elevers 
lärande ska öka 

- Elevfrånvaron skall minska 

- andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet skall öka 

- Andelen elever i UGS kommunala enheter skall bibehållas 

- Ungas hälsa 16-18 år skall förbättras (index 0-100) med särskilt fokus på 
flickors psykiska hälsa 

- De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med övriga 
program i UGS gör störst förbättringar 

- Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de 
gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genomsnittliga 
förbättringarna för UGS 

- Öka jämställdheten i elevernas studieval 

- Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga 
trygghetssystemet skall minska i relation till föregående år 

- Andelen deltagare i våra arbetsmarknadsinsatser som lämnar till förmån 
för studier skall öka 

- Fortsatt arbete för att minska rektorers och övriga chefers 
arbetsbelastning 

- All personal i legitimationsgrundande yrken skall ha legitimation 
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- Antalet personer och antalet månader i försörjningsstöd skall minska 

- Fler personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbete eller 
studier 

- Fler personer med missbruksproblematik ska tidigt erbjudas 
arbetsmarknadsinriktade insatser i samverkan 

 
Uppdrag 

- öka rättssäkerheten avseende aktualisering till arbetsmarknadstorgen, i 
synnerhet i relation till daglig verksamhet 

- Att presentera en modell för hur GVN kan ta sitt uppföljningsansvar för 
alla elever folkbokförda i Umeå kommun 

- Fortsätta arbetet med att långtidssäkra våra naturbruksutbildningar i 
samverkan med relevanta aktörer och optimera nyttjandet av Forslunda 

- I samverkan med hållbarhetsutskottet ta fram en strategi och 
åtgärdsplan för ekologisk och klimatmässig hållbarhet för våra 
verksamheter  

- Undersök visstidsanställdas arbetssituation med syfte att kartlägga 
arbetsmiljö och arbetsvillkor, ex huruvida visstidsanställningen är 
självvald och hur kommunens personalpolitik bidrar till att möjliggöra 
fortsatt arbete i nämndens verksamheter 

- Fortsätta arbetet med att ta fram 1000 nya elevplatser i samverkan med 
tekniska nämnden 

- Samarbeta med Bostaden om en ny strategi för bosättning avseende 
nyanlända som tar till vara på erfarenheterna från tidigare arbete med 
målsättningen att erbjuda permanenta boendelösningar i normalfallet. 

- Verksamheten skall kartlägga risker för diskriminering, minoritetsstress 
och hinder för elevers trygghet, lika villkor och möjligheter utifrån 
diskrimineringsgrunderna och återrapporterar kartläggningen och 
föreslår åtgärder till nämnden. 

- Verksamheten skall påbörja en översyn av hela 
resursfördelningsmodellen kopplat till gymnasiet, med syfte att skapa en 
tydlighet i vilka resurser som erhålls och möjliggöra uppföljning för hur 
de används. I översynen skall utredning kring hur modellen kan 
differentiera mellan yrkesutbildningar som bedrivs i lärlingsform och 
utbildningar som bedrivs i klassrumsform ingå. 

- Verksamheten skall verka för att öka aktualiseringar av utlandsfödda till 
våra arbetsmarknadstorg 

- Formulera en strategi för Yrkeshögskolan, som utgår från vilka 
möjligheter vi har att dels erbjuda utbildningar i egen regi med 
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huvudsakligen befintlig kompetens och personal, och dels agera som en 
länk mellan arbetsmarknaden och andra utbildningsanordnare 

- Öka elevhälsans samverkan med aktörer utanför skolan, exempelvis 
primärvård och socialtjänst, i syfte att arbeta förebyggande och skapa 
helhetssyn runt varje individ 

- Gör en översyn av ferieanställningarna i syfte att minimera risken att 
konkurrera om arbetskraft med den öppna arbetsmarknaden 

 
 

Överenskommelser mellan nämnder 
 

Samverkan för att uppnå egen försörjning 

För att möjliggöra för personer i behov av försörjningsstöd att så snart som 

möjligt nå självförsörjning krävs samverkan med en rad olika aktörer. Ett 

gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Umeå kommuns 

Arbetsmarknad, integration, samordningsförbund samt 

Arbetsförmedlingen har under 2021 formulerat småskaliga provrum för 

samverkan i individärenden som ska testas och utvärderas. Syftet är att 

hitta gemensamma arbetssätt som snabbare ger stöd för att uppnå egen 

försörjning och på det sättet minska risken för utanförskap och långvarigt 

behov av försörjningsstöd. För att möjliggöra att mer arbetstid läggs på att 

möta och stödja klienter satsar Individ- och familjenämnden på att 

digitalisera de administrativa delarna av försörjningsstöd. 

  

• Det ska leda till att våra gemensamma resurser i form av arbetskraft 
används till kompetensförsörjning. 

• Utvecklingsarbetet ska bidra till en helhetssyn på individen och leda 
till ett självständigt liv, genom självförsörjning och arbete. 

• Utvecklingsarbetet ska anpassa och utveckla arbetssätt och insatser 
utifrån de behov som ska tillgodoses. 

• När det gäller familjer ska barnrättsperspektivet finnas med i 
handläggning och framtagande av insatser. 

 
 
Budget 2023 

-att godkänna förslag till budget per verksamhet 2023 enligt bilaga 3 

 

-att fastställa resursfördelningsmodellens parametrar för 2023 enligt 

bilagor 
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Mats Lundström (V) och Anahita Ghazinezam (V) lägger ner sina röster 

avseende beslut om budget 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med anvisningarna för nämndernas och bolagens 

verksamhetsplanering 2023 (bilaga 6) ges förslag på gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens budget och verksamhetsplan 2023, bilaga 1.  

 

I verksamhetsplan och budget konkretiserar och beskriver nämnden den 

styrning och planering som ska vara gällande för nämndens verksamheter 

under kommande verksamhetsår. Utgångspunkter för 

verksamhetsplanering är det Planeringsdirektiv och den budgetram 

kommunfullmäktige fastställde i juni, det av kommunfullmäktige fastställda 

grunduppdraget och reglementet samt övriga styrdokument som är 

gällande för nämnden. 

 

I jämförelse med uppdragsplan 2022 (bilaga 7) har nämndens strategier, 

mål och uppdrag uppdaterats samt uppdrag, program och inriktningsmål 

destinerade nämnden från kommunfullmäktige lagts till. Även drift- och 

investeringsbudget samt personalpolitiska mål har uppdaterats. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förslag verksamhetsplan GVN 2023 

Bilaga 2: Parametrar i resursfördelningsmodell 2023 

Bilaga 3: Fördelning av ram GVN 2023 

Bilaga 4: Pedagogiskt stöd; basstöd och meritvärdesbaserat tillägg 2023 

Bilaga 5: Elevpeng per program inom kommunala gymnasieskolan 2023 

Bilaga 6: Anvisning för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 

2023 

Bilaga 7: GVN uppdragsplan 2022 

 

Beredningsansvariga 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Sofia Öberg, ekonomichef 
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Yrkanden verksamhetsplan 2023 
 
Arbetsutskottet gemensamt för: 
att utöver de av arbetsutskottet föreslagna förändringar även anta de sena 
inspel från förvaltningen som presenterats: 
 
-att målet Effektiv lokalanvändning ska strykas och istället ska ses som ett 
resultatmått 
-att uppdraget om att delta i det kommunövergripande arbetet med 
jämställdhetsanalyser på Umeå kommuns budget genom att i första hand 
djupare analysera tilläggsbelopp ska strykas 
 
 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för bifall till 
arbetsutskottets reviderade förslag.  
 
 

Tilläggsyrkande verksamhetsplan 2023 
 
Moderaterna för: 
tillägg av nedanstående uppdrag: 
 
1. Stärk kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom att 
göra nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner 
inom förvaltningen.  
2. Kartlägg antisemitismen och ta fram konkreta åtgärdsförslag.  
3. Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt 
införande av lärarassistenter. 
4. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan 
inom 24 timmar.  
5. Inför som krav att ungdomar ska söka minst ett sommarjobb på den 
ordinarie arbetsmarknaden för att få söka sommarjobb/ferieprao hos 
Umeå kommun.  
6. Inför krav på CV och personligt brev i ansökan när ungdomar söker 
sommarjobb/ferieprao hos Umeå kommun.  
 
 
Liberalerna och Centerpartiet för bifall till punkt 1-4 av Moderaternas 
förslag till tillägg. 
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet för avslag till Moderaternas 
tilläggsyrkande. 
 
 

Ändringsyrkande verksamhetsplan 2023 
 
Moderaterna för: 
strykning av nedanstående uppdrag: 
 
-Samarbeta med Bostaden om en ny strategi för bosättning avseende 
nyanlända som tar till boendelösningar i normalfallet  
 -Andelen elever i UGS kommunala enheter ska bibehållas  

 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet för avslag till Moderaternas 

ändringsyrkande. 

 

 

 

Propositionsordning verksamhetsplan 2023 
Ordföranden prövar arbetsutskottets reviderade förslag till 

verksamhetsplan, inklusive förvaltningens inspel, mot Moderaternas 

förslag till ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla 

arbetsutskottets reviderade förslag till verksamhetsplan. 

 

Ordföranden prövar därefter Moderaternas fyra första tilläggsförslag 

(punkt 1-4), avslag mot bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå 

Moderaternas förslag till tillägg i punkterna 1-4. 

 

Sedan prövar ordföranden Moderaternas två sista tilläggsförslag (punkt 5-

6), avslag mot bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå även dessa 

förslag till tillägg. 
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Tilläggsyrkande budget 2023 
 
Vänsterpartiet för: 
-att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äskar om extra medel från 

kommunstyrelsen för att kompensera för nämndens underskott på 10 685 

tkr för år 2023. 

-att dessa medel fördelas inom nämndens verksamheter så att inga 

ambitionssänkningar sker för 2023. 

 

 

Socialdemokraterna för avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 
 
Propositionsordning budget 2023 
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till beslut avseende budget 
2023, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Vidare prövar ordföranden Vänsterpartiets tilläggsyrkande, avslag mot 
bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå Vänsterpartiets yrkande. 
 
Reservation 
Mats Lundström (V): Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 
 
Medborgarna i Umeå kommun befinner sig i ett unikt svårt läge. Vi 
kommer precis ut ur en pandemi, in i en hög inflation och nu går vi mot en 
lågkonjunktur. Detta kommer att göra vardagen oerhört tuff för de som 
redan idag står långt ifrån tryggheten i en tillsvidareanställning. Umeå 
kommun går däremot mot ett rekordresultat på över en miljard kronor för 
2022, bland annat beroende på minskad verksamhet under pandemin och 
på mycket goda resultat från Umeå Energi. 
  
Tyvärr ser vi inte ett spår av det överskottet i budgetförslaget som vi idag 
ska ta ställning till i GVN. Där fattas det över 10 miljoner kronor för att ens 
behålla dagens nivå av verksamhet. Enligt det liggande förslaget drabbar 
nedskärningarna främst nämndens arbetsmarknadsåtgärder och 
vuxenutbildningen. Det är femte året i rad nu som nämnden inte får den 
budgettilldelning som behövs och vi ser nu konsekvenserna.  
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Vänsterpartiet fördelade drygt 27 miljoner mer än Socialdemokraterna till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i vårt budgetförslag för 2023. Vår 
förhoppning är därför att all partier i kommunstyrelsen kan ställa sig 
bakom ett äskande från GVN om att kompensera för underskottet, så att 
nämnden inte tvingas sänka ambitionsnivån för kommande år. 
 
  

Beslutet ska skickas till 
KS diarium via e-post och döps till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan och budget för 2023 

E-postmeddelandets ämnesrad ska inledas med diarienummer KS 

2022/00568. 
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§ 87 
Diarienr: SK-2022/00350 

Yttrande över revisionens granskningsrapport - 

Avtalsförvaltning  

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet över 

rapporten; Granskning av Umeå kommuns avtalsförvaltning. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunrevisorerna har Ernst & Young under 2022 

genomfört granskning av Umeå kommuns arbete med avtalsförvaltning.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 

berörda nämnder säkerställt en ändamålsenlig avtalsförvaltning med 

tillräcklig intern kontroll av kommunens ingångna avtal. 

 

I den genomförda granskningen riktas merparten av rekommendationerna 

till kommunstyrelsen. Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) 

och övriga granskade nämnder anges att säkerställa en tillräcklig intern 

kontroll i sin avtalsförvaltning för direktupphandlade avtal, inklusive 

ändamålsenlig lagring, klassificering samt planering och utförande av 

uppföljning. 

 

Granskningen avser kommunstyrelsen, äldrenämnden (ÄN), individ- och 

familjenämnden (IFN), för- och grundskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden samt tekniska 

nämnden (TN). Nämnderna ombeds senast den 1 december att yttra sig på 

rapportens lämnade rekommendationer. 

Yttrande  

Nämnden ställer sig bakom granskningsrapporten av Umeå kommuns 

avtalsförvaltning med följande kommentarer: 

 

Revisorerna framför behov av att tydliggöra hanteringen vid 

avtalsavvikelser i delegationsordningen. I GVNs delegationsordning framgår 
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vem som har rätten att teckna avtal med eller utan ekonomiskt innehåll 

samt vem som har rätten att säga upp avtal om andrahandsuthyrning i de 

fall hyresgästen inte hyr i första hand. Nämnden ser fördelar med att 

reglera rätten att häva eller säga upp alla typer av avtal i 

delegationsordningen och kommer därför att beakta detta i den planerade 

revideringen under våren 2023.  

Revisorerna påtalar vidare att flertalet nämnder däribland GVN saknar 

planer och dokumentation för uppföljning och kontroll av externa utförare 

och att nämnden därmed inte följer fullmäktiges riktlinje för 

avtalsförvaltning samt att GVN tillsammans med IFN, ÄN och TN är de fyra 

nämnder som hanterar flertalet av de större avtalen med externa utförare.  

 

Antalet externa utförare inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

ansvarsområde är få och utgör endast en viss del av undervisningen inom 

den kommunala vuxenutbildningen. Trots det ringa antalet externa aktörer 

och de fåtal timmar som de utför genomförs uppföljning av rektor som 

kontrollerar att avtalet följs och att verksamheten följer skollag och de 

styrdokument som är rådande.  

 

I huvudsak handlar de påtalade bristerna om avtalsuppföljning av 

direktupphandlade avtal inom nämndens ansvarsområde. Här anges att det 

saknas en sammanställning av all uppföljning och att det är oklart i vilken 

utsträckning uppföljning av exempelvis leverantörers ekonomiska status 

görs.  

 

Ett tiotal direktupphandlade avtal har tecknats av nämnden de gångna 18 

månaderna. Det rör framförallt digitala tjänster såsom ProCapita och 

Unikum men också samverkansavtal med exempelvis Umeå universitet. En 

tät dialog förs med dessa avtalsparter för löpande avstämningar och 

justeringar av innehåll. Kontrollen bedöms som god men nämnden ser 

klara fördelar med ett systemstöd för lagring, klassificering samt planering 

och utförande av uppföljning. En övergång till systemstödet Complete 

Control genomförs därför under våren 2023.  

 

Med detta anser sig nämnden ha god planering för att avhjälpa de påtalade 

bristerna för en ändamålsenlig avtalsförvaltning och därmed anse att den 

interna kontrollen är tillräcklig på området. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga: Rapport - granskning av kommunens avtalsförvaltning 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se 
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§ 88 
Diarienr: SK-2022/00381 

Yttrande över remiss av promemoria - 

Följdändringar med anledning av nya namn på 

skolformerna för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen yttrande enligt nedanstående förslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen har överlämnat denna remiss till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för yttrande. 

 

Nämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter över remiss av 

promemorian - Följdändringar med anledning av nya namn på 

skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Promemorian beskriver förslag till ändringar i ett antal lagar med anledning 

av ändringar i skollagen (2010:800), som träder i kraft den 2 juli 2023.  

 

Ändringarna består av att namnen grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå 

respektive gymnasial nivå, ersätts med namnen anpassad grundskola, 

anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad 

utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå. 

Följdändringarna bedöms inte medföra några konsekvenser för stat, 

kommun eller enskilda huvudmän. 

 

Yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun tillstyrker 

förslaget om följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna 

för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga övriga synpunkter att 

framföra utifrån föreslagna följdändringar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Promemoria 

Beredningsansvariga 

Emma Steen, utbildningsjurist 

Lisa Laestander Flod, utvecklingsledare Anpassad skola & utbildning 

(Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Lärvux) 

 

Beslutet ska skickas till 
Nämndens yttrande sänds till KS-diarium, ksdiarium@umea.se senast 

2022-11-29.  

   
 

 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 89 
Diarienr: SK-2022/00007 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

2022-11-23 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-11-23 

redovisas anmälda delegationsbeslut samt anmälningsärenden som ska 

delges nämnden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Sammanställning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 

upprättad vid tidpunkt för kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 90 

Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Salam familj 

Salam familj är en verksamhet som har bedrivits i samarbete med 

Migrationsverket med bland annat syftet att ge språkundervisning till 

nyanlända vuxna som är föräldralediga. Verksamheten har tidigare 

finansierats av Migrationsverket, men vid årsskiftet försvinner den 

möjligheten.  

Framöver kommer medel att sökas från Länsstyrelsen för att finansiera 

språkundervisningen och arbete pågår för att undersöka möjlighet till 

finansiering för andra delar inom verksamheten. 

 

Ekonomi 

Ekonomichef Sofia Öberg avger ekonomirapport. 
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§ 91 

Lägesrapport - Revidering av 

kompetensförsörjningsplan 2023–2024 
 

HR-chef Åsa Bergström presenterar en lägesrapport inför revidering av 

kompetensförsörjningsplanen, som följer en kommungemensam modell. 
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Beslutsärende 
 

§ 92 

Diarienr: SK-2022/00437 

KPMG - Grundläggande granskning - Revisionsdialog 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 

att till protokollet notera att nämnden har tagit del av informationen och 

genomfört dialog med revisionen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska all verksamhet årligen. God 
revisionssed (skriftlig vägledning från SKL, numera SKR) tillsammans med 
skriften ”Grundläggande granskning – kärnan i revisionsprocessen” (SKL, 
2016) ger viss information i hur granskningen ska anpassas. I dessa skrifter 
framgår vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en 
grundläggande granskning. Den grundläggande granskningen ska bland 
annat besvara om styrelse och nämnder har:  

• tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att 
de fungerar som styrsignaler till verksamheten  

• gjort en egen riskanalys 

• uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut 
om åtgärder vid avvikelser  

• ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering  

• ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl 
verksamhet som redovisning  

• tydliga beslutsunderlag och protokoll  
 
Den grundläggande granskningen syftar till att bedöma om nämnden har 
en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten 
för att kunna säkerställa att de lever upp till mål, beslut och föreskrifter. 
Granskningen utgör ett underlag för revisorernas årliga bedömning av 
måluppfyllelse samt intern kontroll. Som en del av den grundläggande 
granskningen för revisorerna en dialog med styrelse och nämnder.  
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Beslutsunderlag 

Bilaga: Frågeställningar från revisionen 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

   
 

 

 


