
  

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      § 24 
 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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§ 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. 


