
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-23 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 09:00-12:30 

Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Tichaona Dumba Maphosa (S), tjänstgörande ersättare för 
Karl Larsson (S) 
Lotta Wiechel (S), tjänstgörande ersättare för Rebecka 
Jakobsson (S) 
Tommy Strand (M), tjänstgörande ersättare för Madelene 
Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Tobias Holmbom (V), tjänstgörande ersättare för Anahita 
Ghazinezam (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro  
  

 
Sekreterare: Digital signatur      § 23, §§ 25-29 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande: Digital signatur 
 Peter Vigren  
 
Justerare: Digital signatur 
 Robert Axebro  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 
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Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
 
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lisa Stolt (V) 
Julia Algotsson (C) 
Thommy Bäckström (L) 
Frida Fröberg (KD) 
Shaimaa El Nabris (MP) 
 
 
Tjänstepersoner 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Emma Steen  
Sofia Öberg 
Stina Andersson, föredragande §24 
Therése Swärd (digitalt), föredragande §26 
Heléne Andersson 
Pontus Clarin 
Andreas Moberg 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 23 
Diarienr: SK-2022/00005 

GVN: Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 
GVN mars 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att med tillägg av fråga från Mats Lundström (V) gällande dådet vid 
Latinskolan i Malmö, vilken kommer att hanteras under punkten 
Utbildningsdirektören informerar, 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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§ 24 
Diarienr: SK-2021/00511 

GVN: Planeringsdirektiv 2023 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
 

- att godkänna förslag avseende grunduppdrag och reviderat 
reglemente enligt bilaga 1 inklusive understruket tillägg i första 
meningen under rubriken Reglemente – Ansvarsområden och 
åligganden: 
 
Nämnden skall verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
och säkerställa barnkonventionens och Agenda 2030:s efterlevnad. 

 
- att godkänna förslag till yttrande avseende nämndramar drift enligt 

bilaga 2 
 

- att godkänna förslag till yttrande avseende programbeskrivning 
enligt bilaga 2 

 
- att fastställa förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den 

investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 3 
 

- att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå 
ytterligare två objekt enligt bilaga 3 

 
- att fastställa skriftlig motivering till föreslagna investeringar enligt 

bilaga 4 
 

- att genom detta beslut uppmärksamma att det finns behov av 
investeringsmedel i IT-utrustning/digitala enheter som enligt 
investeringsprocessen ska ingå i tekniska nämndens inriktningsram.  

 
- att godkänna förslag på översiktlig beskrivning av nämndens 

verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning enligt bilaga 5 
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- att ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2021 om 
riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på 
att respektive nämnd ska: 
 

- upprätta förslag till grunduppdrag, 
- beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 

nämnden avser nyttja för genomförande av grunduppdrag samt 
- genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av reglementet 

inom ramen för Anvisning om grunduppdrag samt översyn av 
nämndernas reglemente. 

 
Vidare ska nämnderna enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och 
investeringsprocess och tillhörande anvisningar Planeringsdirektiv 2023, 
yttra sig över nämndramar för drift och investeringar samt 
programbeskrivningar genom besvarande av tre remissfrågor. Nämndens 
förslag och yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 25 mars 
2022. 

Beslutsunderlag 
Beslutsbilagor: 
Bilaga 1 Grunduppdrag och reviderat reglemente_förslag 
Bilaga 2 Nämndramar drift och programbeskrivning_förslag 
Bilaga 3 Investeringsplan 2023-2026_förslag 
Bilaga 4 Skriftlig motivering till bilaga 2-3_förslag 
Bilaga 5 Översiktlig beskrivning av nämndens verksamhetsstyrning och 
verksamhetsuppföljning_förslag  
 
Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning:  
Bilaga 6 Uppdragsplan 2022 
Bilaga 6b Styrkort 2022 
Bilaga 7 Årshjul 2022 
Bilaga 8 Delegationsordning 
Bilaga 9 Årsbokslut 2021 
Bilaga 9b Uppföljning styrkort 2021 
Bilaga 10 Intern kontroll, uppföljning 2021 
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Riktlinjer, anvisningar och reglemente: 
Bilaga 11 Riktlinjer för aktiverande styrning 
Bilaga 12 Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas 
reglementen 
Bilaga 13 Anvisning för nämnder och bolags yttrande över 
planeringsdirektiv för 2023 
Bilaga 14 Beskrivning av Umeå kommuns budget- och investeringsprocess 
Bilaga 15 Förslag till planeringsdirektiv och budget inkl 
programbeskrivningar för 2023 
Bilaga 16 Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder, 2018-11-
26 

Beredningsansvariga 
Emma Steen, utbildningsjurist 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Sofia Öberg, ekonomichef 
   

Tilläggsyrkanden 
Miljöpartiet för att i bilaga 1 under rubriken Reglemente – Ansvarsområden 
och åligganden göra understruket tillägg i första meningen: 
 
Nämnden skall verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas och 
säkerställa barnkonventionens och Agenda 2030:s efterlevnad. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag inklusive Miljöpartiets 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller såväl tjänsteskrivelse som 
tilläggsyrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 
Förslag och beskrivningar ska delges i word-format och vara 
redigeringsbara. 
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§ 25 
Diarienr: SK-2022/00085 

GVN: Förstärkning av statligt stöd, Skolmiljarden 
2022 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fördela de av 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott tilldelade medlen för 
statsbidrag Skolmiljarden till gymnasieskoleverksamheten i enlighet med 
tjänsteskrivelsens förslag på fördelning.  
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade att i budgetpropositionen för 2022 förlänga det 
tillfälliga statliga stödet till skolväsendet som utbetalades under 2021, den 
s k skolmiljarden, och som för 2022 uppgår till 1,4 miljarder kr. Bidraget 
syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. 
 
Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen. Kommunerna behöver 
inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. 
Kommunerna bestämmer själva utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen 
kan användas för insatser i hela skolväsendet d v s i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 
 
Statsbidraget fördelas proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Uppgifterna om antal barn 
per kommun utgår från Statistiska centralbyråns siffror för 2021 som fanns 
tillgängliga vid beslutstillfället (november 2021). 
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Enligt Skolverkets uppgift kommer Umeå kommun att erhålla 16 638 505kr. 
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas 
ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. Beslut har fattats av 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott om att medlen fördelas 
på de två utbildningsnämnderna enligt samma princip som tillämpades vid 
fördelningen av statsbidraget under 2021. Det innebär att fördelningen 
utgår från samma modell som Skolverket tillämpat, men med den 
skillnaden att 15-åringar och 18-åringar viktas dubbelt i beräkningen. Detta 
för att dessa åldersgrupper är avgångsklasser (åk 9 i grundskola och åk 3 i 
gymnasiet) och därmed har kortare tidsperspektiv inför att söka vidare 
utbildning alternativt arbete.  
 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå Kommun har 
tilldelat gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4 932 667 kr, av totalt 16 
638 505kr. De till nämnden tilldelade medlen ska fördelas utifrån principen 
om lika villkor (i relation till fristående huvudmän) till respektive skolenhet 
utifrån elevantal vid beräkningsdatum 2022-03-15.  
 
Tilldelade medel fördelas till gymnasieskolans nationella program i enlighet 
med modell som Skolverket tillämpat men med skillnaden att årskurs 3 på 
nationella program viktas dubbelt i beräkningen. Detta då det är en 
avgångsklass och eleverna därmed har ett kortare tidsperspektiv inför att 
söka vidareutbildning alternativt arbete.  
 
Tilldelade medel kommer inom Umeå gymnasieskola att användas till 
insatser i form av utökad stödverksamhet på såväl dagtid som utanför 
ordinarie schematid för att minska riskerna för att eleverna inom 
gymnasieskolan inte når en gymnasieexamen eller inte når de kursbetyg de 
hade gjort om pandemin inte medfört hög frånvaro och att undervisningen 
delvis bedrivits på distans.  
 
Redovisning och rekvirering av tilldelade medel: 
Kommunala skolor: Skolan tilldelas medel upp till tilldelad ram efter 
redovisning av genomförda insatser. 
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Fristående skolor: Skolhuvudmannen tilldelas medel i enlighet med 
beslutad tilldelning per elev. Redovisning av genomförda insatser lämnas 
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden senast den 30 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Beslut från KSNAU om fördelning av det statliga stödet till 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beredningsansvarig 
Sofia Öberg, ekonomichef 
 

Beslutet ska skickas till 
Fristående huvudmän, gymnasieskola 
Pontus Clarin, Åza Hortell, områdeschef gymnasieskola 
Sofia Öberg, ekonomichef 
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§ 26 
Diarienr: SK-2022/00088 

GVN: Yttrande över internremiss - Åtgärdsprogram 
Umeås lokala miljömål 2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
 
-att i åtgärd 165 avseende matproduktion på Forslundagymnasiet (bilaga 3) 
inkludera gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarig. 
 
-att i övrigt fastställa yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse samt 
tillhörande svarstabell i bilaga med ovanstående tillägg. 

 

Protokollsanteckning 
Anders Alfredsson (M) meddelar att Moderaterna avser att inkomma med 
eget yttrande avseende åtgärdsprogrammet till Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
I februari 2020 antog kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. I 
samband med antagande fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
åtgärdsprogram för de lokala miljömålen. 
 
Den första versionen av Umeå kommuns åtgärdsprogram för de lokala 
miljömålen, där klimatmålen ingår, är nu framtagen och skickad ut på 
remiss till kommunens nämnder och bolag, politiska partier, 
samverkanskommuner och organisationer. 
 
Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag 
vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där 
kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet ger också en möjlighet för 
andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå 
Umeås lokala miljömål. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förväntas att göra ett yttrande 
på de åtgärdsförslag som tilldelats nämnden. 
 

Yttrande 
Åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål innehåller fem 
åtgärdsförslag som ålagts gymnasie- och vuxenutbildningen. Samtliga 
förslag delar nämnden med en eller flera andra nämnder. Förslagen 
bedöms i stort som rimliga och några är sedan tidigare uppmärksammade 
och del av befintligt arbete inom berörda verksamheter. De olika 
åtgärderna kommenteras i bifogad svarstabell (bilaga 4). 
De åtgärdsförslag som är kopplade till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden rör i huvudsak gymnasieskolan men 
uppmärksammar inte i någon större utsträckning arbetsmarknad och 
integration som i samarbete med VAKIN driver ett omfattande miljöarbete 
för att öka återbruk. 
 
Arbetsmarknad och integration står till viss del för bemanning av 
återvinningscentralerna och tar emot produkter som medborgare lämnar 
in (ca 30 ton per månad 2021). Allt som är i säljbart skick tar de vidare till 
Returbutiken för försäljning och det som inte bedöms vara i skick för 
försäljning demonteras och återvinns. För närvarande pågår en översyn av 
hur verksamheten kan utvecklas exempelvis genom att renovera eller 
skapa nytt av inlämnade varor, utökade öppettider och stärkta samarbeten 
med andra organisationer. 
 
Utöver detta sker upphämtning av utrensade cyklar från Riksbyggen, 
Bostaden AB, mindre fastighetsägare samt Umeå kommun, EU-pallar från 
kommunala verksamheter samt möbler hos privatpersoner, allt för 
återbruk. Verksamheten tar även emot och renoverar kommunens möbler 
för att minska behovet av att köpa nytt samt sköter pantmaskinen på 
Gimonäs återvinningsstation, hämtar och transporterar bort grovsopor från 
soprum (ca 10 ton/vecka) åt Bostaden AB samt hanterar kasserade IT-
produkter från Umeå kommun (ca 250 kg/vecka). I samband med 
Fritidsbankens öppnande bistod arbetsmarknad och integration även med 
inredning och datorer samt sport- och fritidsartiklar som kommit in till 
verksamheten genom tidigare nämnda kanaler. 
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Allt arbete utförs inom ramen för arenor för prövning som möjliggör 
arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden och sker i 
nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten, 
Region Västerbotten och den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningen vill understryka det viktiga arbete som 
sker inom arbetsmarknad och integration och anser att det bör 
uppmärksammas i åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål. 
Åtgärdsprogrammet tar bland annat upp vikten av att gå från linjär 
ekonomi; att resurser utvinns, produceras, konsumeras och blir avfall, till 
cirkulär ekonomi; det vill säga att material och produkter återanvänds och 
återvinns, för att klara klimatmålen. I åtgärdsprogrammet föreslås tre 
åtgärder för att främja utveckling av cirkulär ekonomi; Initiera nätverk med 
näringsliv och organisationer för att skapa åtgärder för omställning mot en 
cirkulär ekonomi, utveckla cirkulära handelsplatser (fysiska och digitala) 
samt stödja Fritidsbanken. I dagsläget ligger dessa åtgärdsförslag på 
kommunstyrelsen och VAKIN respektive Fritidsnämnden men utifrån det 
arbete som idag bedrivs inom arbetsmarknad och integration skulle även 
gymnasie- och vuxenutbildningen kunna anses delaktiga i arbetet med 
nämnda åtgärdsförslag kring cirkulär ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Följebrev till remiss av Åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns 
miljömål 
Bilaga 2 - Åtgärdsprogram för Umeås lokala miljömål, remissversion 
Bilaga 3 - Åtgärdslista för klimat- och miljömålen 2021 
Bilaga 4 - Svarstabell för åtgärdsprogrammet, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Beredningsansvarig 
Therése Swärd, ledningskoordinator, gymnasie- och vuxenutbildningen
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Tilläggsyrkande 
Arbetsutskottet gemensamt för att föreslå nämnden att i åtgärd 165 
avseende matproduktion på Forslundagymnasiet (bilaga 3) inkludera 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarig. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
 
Vänsterpartiet för tillägget 
 
Nämnden vill betona att klimatåtgärderna i programmet med nuvarande 
formulering inte räcker till för att klimatmålen ska nås. 
 
Socialdemokraterna för avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, inklusive arbetsutskottets 
förslag till tillägg, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar att 
bifalla tjänsteskrivelsens förslag inklusive tillägg. 
 
Ordföranden prövar vidare Vänsterpartiets tilläggsyrkande, avslag mot 
bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Elin Lindqvist, Övergripande planering 
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§ 27 
Diarienr: SK-2022/00097 

GVN: Umeås kommunala gymnasieskola - 
Programutbud läsåret 2022-2023 - Gymnasievalet 
2022 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslag till programutbud för läsåret 2022/2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslaget utgår från ambitionen att Umeå Gymnasieskola ska erbjuda ett 
brett programutbud som baseras på elevernas önskemål. Det förslag till 
programutbud och fördelning av program per skola som föreslås stämmer 
överens med förra årets beslut med en tillkommande förändring. 
Från och med i år är det därmed möjligt att söka Restaurang och 
livsmedelsprogrammet på Maja Beskowgymnasiet. 
 
Då det är elevernas val som styr vilket programutbud som slutligen 
kommer att erbjudas kan det faktiska programutbud och antal 
organisationsplatser som erbjuds efter gymnasievalsperiodens utgång 
komma att förändras utifrån ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Beslut om justering av beslutad programorganisation är 
genom den fastställda delegationsordningen delegerat till biträdande 
utbildningsdirektör. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Programutbud 2022-2023 

Beredningsansvarig 
Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 
 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasieantagningen Västerbottens län  
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§ 28 
Diarienr: SK-2022/00007 

GVN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-03-
23 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 
 

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-03-23 
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 
 

§ 29 
Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
 
-Biträdande utbildningsdirektör Nicklas Wallmark informerar om utfallet 
efter årets gymnasieval. Resultatet visar på att de kommunala skolorna har 
fått många sökanden, framför allt Dragonskolan. Detta skulle kunna 
innebära framtida problem med lokaltillgång. 
 
-Ekonomichef, Sofia Öberg, lämnar en månatlig ekonomirapport. 
 
-Information ges med anledning av kriget i Ukraina och pågående 
förberedelser inför flyktingmottagande. 
 
-Information lämnas med anledning av dådet på Latinskolan i Malmö och 
den följdverkan händelsen får på arbetet inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
 


