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Anslaget tas ner:  
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Jan Lundberg (S) 
Julia Algotsson (C) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström § 3 
Marcus Bystedt § 3 
Marcus Nordin § 3 
Anna Persson § 5 
Helén Andersson § 13 
Andreas Moberg 
Pontus Clarin § 5, § 14 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 
Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 
januari 

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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§ 2 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndssammanträde - slutet 
möte januari 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i 
januari hålls inom stängda dörrar.  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Covid-19, den kraftiga smittökningen och 
Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, har beslut tidigare fattats 
om helt digitalt nämndsmöte i december. 
 
För att möjliggöra ett digitalt möte, med de tekniska utmaningar som detta 
innebär, behöver antalet deltagare begränsas. Risk finns annars för 
tekniska störningar för tjänstgörande ledamöter med följd att 
sammanträdet inte kan fullföljas. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 3 
Diarienr: SK-2020/00739 

GVN Verksamhetsuppföljning 2020 - Årsbokslut 
2020 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar  
 
att        godkänna årsredovisningen för 2020, 
 
att  godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2020 och gör 

bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig, 

 
att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen för 

2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om att förändra 
rapportstrukturen för kommunens nämnder och bolag. I korthet innebär 
beslutet att kommunen från och med 2020 upprättar förenklad personal- 
och ekonomirapport för perioden januari-april, ett delårsbokslut för 
perioden januari-augusti samt årsbokslut. Nämnden har också att ta 
ställning till uppföljning av den interna kontrollen samt nämndens uppdrag 
till förvaltningen. 
 
Året i korthet 
Förvaltningens samlade arbete har sedan mars präglats av den pågående 
coronapandemin. Fokus har legat på att vidta åtgärder för att minska 
smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. Den aktuella 
händelseutvecklingen liksom myndigheternas rekommendationer har 
kontinuerligt följts och så långt som möjligt omsatts i lokala rutiner. 
Beredskapsplan för förvaltningen har utarbetats för att tydliggöra 
planeringsförutsättningar, roller och ansvar för att hantera en allvarlig 
händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 
verksamheten. Under våren har fjärrundervisning bedrivits inom de 
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kommunala gymnasieskolorna samt vuxenutbildningen i enlighet med 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Inför starten av höstterminen fattades ett beslut om att nyttja cirka 70 
procent av kommunens undervisningslokaler inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen, det vill säga partiell fjärr- och distansundervisning, för 
att ta fortsatt ansvar under pågående pandemi. För gymnasieskolan 
innebar detta att årskurs 1 hade sin undervisning på plats på skolan, medan 
elever i årskurs 2 och 3 hade fjärr- och distansundervisning varannan vecka 
och undervisning på plats på skolan varannan vecka. Beslutet gällde fram 
till höstlovet (vecka 44). Efter ett par veckor med ordinarie undervisning på 
gymnasieskolorna återgick skolorna till delvis distansundervisning från och 
med vecka 47. Och 7 december infördes distansundervisning på landets 
alla gymnasieskolor efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
 
I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att 
vara kommunens största och populäraste skola. Midgårdsskolan och Maja 
Beskowgymnasiet har fått fler elever jämfört med förra året. Totalt valde 
cirka 80 procent av eleverna en kommunal gymnasieskola.   
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasieskolan visar att 
huvudmannen har en god kännedom om och en välfungerande systematik 
när det gäller gymnasieskolans studieresultat och arbetet med att skapa 
trygga miljöer på skolan. Skolinspektionen lyfter dock ett par 
utvecklingsområden. Det handlar om att huvudmannen i högre 
utsträckning ska göra egna analyser av gymnasieskolornas studieresultat 
samt att huvudmannen bör se till att systematiskt följa upp och analysera 
hur resursfördelningen inom gymnasieskolan leder till likvärdiga 
förutsättningar utifrån programmens och elevernas olika förutsättningar 
och behov. 
 
Genomströmningen för gymnasiets avgångselever visade i år 
en svagt negativ trend som till stor del kan förklaras med att det fanns 
stora utmaningar kopplade till distans- och fjärrundervisningen. En 
av höstens stora utmaningar har varit att arrangera Skolbesöksveckan 
och Praso på ett Corona-anpassat sätt samtidigt som årskurs nio ska ges 
möjligheten att göra ett välgrundat gymnasieval. För arbetsmarknad och 
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integration är det högst prioriterade målet att säkra bostadsförsörjningen 
för nyanlända. 
 
Flera delar av Umevux; grundläggande nivå, gymnasial nivå samt utbildning 
i svenska för invandrare har under hösten flyttat in i nya lokaler på 
Vasaskolan. I Vasaskolan har också ett Lärcentrum startats upp som servar 
alla medborgare som studerar inom Komvux och Yrkeshögskolan.  
 
En kammarrättsdom fastslog 2019 att Umeå kommun inte får erbjuda 
kommunala och fristående tjänster på lika vil
Umeå kommun begärde prövningstillstånd hos Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) som beviljats. Detta eftersom Umeå kommun 
tycker att lagstiftningen är oklar när det gäller kommunernas möjligheter 
att erbjuda fria nyttigheter på lika villkor. I december meddelade HFD i sin 
dom att ärendet återförvisas till förvaltningsrätten för handläggning enligt 
bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen.  
Uppföljning av nämndens mål för perioden januari-december återfinns i 
bilaga 4. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 GVN årsrapport till KS, jan-dec 2020 
Bilaga 2 GVN uppföljning internkontrollplan, jan-dec 2020 
Bilaga 3 GVN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-dec 
2020 
Bilaga 4 GVN uppföljning av nämndens mål, mätvärden, jan-dec 2020 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, tf ekonomichef 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Åsa Bergström, personalchef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
SLK budget, henrik.olofsson@umea.se 
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§ 4 
Diarienr: SK-2020/00639 

GVN: Internkontrollplan 2021 - Riskanalys 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på 
internkontrollplan avseende riskanalys 2021 enligt bilaga med förändringen 
att riskvärderingen avseende distansundervisning ska höjas från värdet 
möjlig till sannolik. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har nämnderna det yttersta ansvaret att se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Umeå kommuns riktlinjer för intern styrning 
och kontroll (2011-05-26) syftar till att fullgöra dessa krav och åtaganden 
genom att: 
 

- bedöma efterlevnad av verksamhetskrav,  
- genomföra riskanalys och riskvärdering samt 
- vidta åtgärder  

 
Efter information i decembernämnden om bedömd efterlevnad av 
verksamhetskrav har nämnden i denna del att identifiera omständigheter 
som anses utgöra risk för att generella verksamhetskrav inte uppfylls.  

Beslutsunderlag 
Utifrån dialog om bedömd efterlevnad av verksamhetskrav har åtta 
kontrollområden identifierats och föreslagits varav två är nytillkomna för 
2021. För varje kontrollområde har en eller två risker formulerats som 
riskvärderats utifrån en fyra-gradig skala för sannolikhet och konsekvens. 
Kontrollområden och identifierade risker som har åtgärdats i 2020 års 
internkontrollplan föreslås att strykas. 
 
Föreslagen riskvärdering bildar riskvärden mellan 4 16 som 
rekommenderar att åtgärder vidtas för att reducera och minimera riskerna. 
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Dessa åtgärder återkommer förvaltningen med förslag på vid nästa 
sammanträde i februari. 

Bilagor 
Bilaga 1: GVN Internkontrollplan 2021: riskanalys  förslag 
Bilaga 2: Definitioner riskvärdering 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 5 
Diarienr: SK-2020/00678 

Kvalitetsrapport huvudmannanivå 2020 - 
gymnasieskolan 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020  gymnasieskolan. 
 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 2019 närmare kunna 
följa gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete och utfall, resultat och 
analys för nämndens prioriterade mål i en kvalitetsrapport på 
huvudmannanivå.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020 - gymnasieskolan 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 
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§ 6 
Diarienr: SK-2020/00676 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - årshjul 
2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
årshjul 2021 enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Årshjulet har reviderats utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
planförutsättningar, budget och investeringar för 2021 gällande planering, 
uppföljning, analys och utvärdering. Nämndens beslut om årsredovisning 
över 
föregående år fattas i januari som skickas till kommunstyrelsen för beslut 
av kommunfullmäktige i mars. Förutom årsredovisningen ska nämnden 
fastställa en förenklad rapport i maj för perioden januari-april och i 
september ett delårsbokslut över årets första åtta månader.  
 
I övrigt föreslås att kompetensförsörjningsplanen (KF-plan) flyttas till april 
månad med anledning av att preliminära siffror för befolkningsprognosen, 
som KF-planen stödjer sig på, kommer i mars. En mer fördjupad analys ges i 
augusti efter befolkningsprognosens fastställande. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsrapport på 
huvudmannanivå föreslås också att flyttas samt att årshjulet kompletteras 
med patientsäkerhetsberättelse i februari. 
 
I årshjulets struktur återfinns beslutspunkter på utsidan av hjulet och 
informationspunkter såsom information och teman på insidan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Årshjul GVN 2021 - förslag 
Bilaga 2: Årshjul GVN 2020 
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Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Berörda 
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§ 7 
Diarienr: SK-2020/00714 

GVN: Kulturdepartementet - Remiss - Förslag till 
handlingsprogram för 
bevarande av de nationella minoritetsspråken - 
Ku2020/01900 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra 
sig. 
 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tackar för möjligheten att yttra 
sig och meddelar här med att vi undanbeder oss att svara på remissen. 
Bakgrunden till detta är att det i direktiven framgår att förslag som berör 
gymnasium avsnitt 3.5 inte omfattas av remissen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Remiss 
Bilaga 2: Förslag till handlingsprogram 

Beredningsansvarig 
Marie Karling, utvecklingsledare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 
Diarienr: SK-2020/00715 

GVN: Kulturdepartementet - Remiss - Förslag till 
handlingsprogram för bevarande av de samiska 
språken -Ku2020/01895 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 
Kommunstyrelsen enligt förslag nedan. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun är remissinstans och inbjuds att yttra sig över Sametingets 
Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken. 
Åtgärderna som föreslås berör flera områden däribland gymnasie- och 
vuxenutbildningen. 
 
Samtliga åtgärdsförslag syftar till att bevara och stärka de samiska språken i 
det svenska samhället. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrar sig 
inom området gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 
 
Åtgärdsförslagen intention är att öka antalet elever som läser samiska på 
gymnasienivå. De förslag som presenteras är ökad information om 
möjligheten att läsa samiska på gymnasiet samt språkkampanj riktad till 
ungdomar.  
 
För att underlätta för ungdomar som inte har goda kunskaper i språket 
föreslår handlingsprogrammet att kravet ska tas bort för att elever ska 
kunna läsa samiska som modersmål på gymnasiet. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ställer i yttrandet en rad frågor i relation till 
förslag till åtgärd. En fråga berör kursplanens utformning en annan om 
kravet då ska beröra övriga nationella minoritetsspråk som idag omfattas 
av nuvarande lagstiftning.  
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Ett annat förslag som presenteras är samiska som val inom 
yrkesutbildningen med fokus på vård och omsorg samt barn- och fritid. 
Syftet med detta är att stärka upp samisktalande personal inom 
branscherna där det idag är svårt att rekrytera. Frågor som ställs i yttrandet 
är hur samiska ska läsas samt hur programinriktningen tydliggörs vad gäller 
språkundervisningens inriktning. En annan fråga som väcks är hur de övriga 
nationella minoritetsspråken där kommunen är förvaltningsområde i så fall 
kommer att beröras om åtgärdsförslaget blir verklighet. 
 
Inom vuxenutbildningen föreslås uppdragsutbildning inom vård och 
omsorg för att möta behovet av personal med samiskspråklig kompetens. I 
yttrandet ställer sig gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bakom 
åtgärdsförslaget då det i framtiden skulle gynna verksamheter såsom 
äldreomsorg och förskola som drivs på samiska i enlighet med 
förvaltningsuppdraget. 

Förslag på åtgärder 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun ställer sig 
bakom de åtgärdsförslag som berör område utbildning med fokus på 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen.   

Det är dock viktigt att belysa att tillgång till pedagoger med lärarutbildning 
och i samiska språk är en avgörande faktor för likvärdighet och kvalitet i 
utbildningen och undervisningen. Tillgången till utbildad pedagogisk 
personal med goda kunskaper i samiska är en viktig förutsättning för flera 
av åtgärdsförslagens genomförande.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger synpunkter nedan med 
utgångspunkt i de delar av handlingsprogrammet som direkt eller indirekt 
berör gymnasieutbildning och vuxenutbildningen. 

Avsnitt: 3.4 Gymnasieskolan 

Öka antalet elever som läser samiska på gymnasienivå 

Åtgärd: Vid genomförande av andra insatser som rör gymnasieskolan verka 
för att de samiska språken inarbetas. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget.  

Inga förkunskaper i samiska 

Åtgärd: Ta bort kravet på förkunskaper i samiska i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget. 
Om förkunskapskravet tas bort för samiska, hur ska de övriga nationella 
minoritetsspråken hanteras? Konsekvensen av att ta bort kravet på 
förkunskaper blir att det även på gymnasiet behöver utarbetas två 
kursplan, en för förstaspråkare och en för andraspråkare. 

Införa samiska som ämnesalternativ i yrkesförberedande 
gymnasieprogram 

Åtgärd: Åtgärd: Införa samiska som ämne i yrkesförberedande nationella 
gymnasieprogrammen vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och 
fritidsprogrammet och ta fram nödvändiga ämnesplaner. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att elever på 
gymnasiet skulle kunna läsas samiska som ett led för kommunerna att 
rekrytera personal till bland annat äldreomsorg samt barnomsorg och 
skola.  

Den föreslagna åtgärden väcker dock en rad frågor. Den ena frågan är om 
ämnet samiska ska läsas som nybörjarspråk? På vilket sätt ska ämnet 
relatera till elevens programinriktning? Åtgärdsförslaget kräver också 
utbildade legitimerade pedagoger i samiska, men på vilket sätt ska dessa 
pedagoger ha kunskaper inom det specifika programområdet? Ska förlaget 
harmoniera inriktningen för de övriga nationella minoritetsspråken finska 
och meänkieli där kommuner är förvaltningsansvariga? 

Sammanhållen och jämförbar statistik 

Åtgärd: Ta fram sammanhållen och jämförbar statistik över studier i och på 
samiska. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget. 

Ökad information och ökat intresse för studier i samiska 

Åtgärd: Vidta insatser för att öka informationen om studier i samiska. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget.  
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Språkkampanj 2.0 

Åtgärd: Åtgärd: Genomföra en långsiktig språkkampanj, driven av samiska 
ungdomars egna engagemang, för att öka användning och intresset för de 
samiska språken. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget.  

Avsnitt: 3.7 De samiska språken i yrkeslivet 

Yrkesvuxenutbildning ger samiskspråkig kompetens 

Åtgärd: Genom uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen möta behovet 
av samiskspråkig kompetens inom bland annat omsorgsyrken samt bidra 
till att yrkesvuxenutbildning som motsvarar behovet av samiskspråkig 
kompetens etableras.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Remiss 
Bilaga 2: Förslag till handlingsprogram 

Beredningsansvarig 
Marie Karling, utvecklingsledare 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 
Diarienr: SK-2018/00584 

Fyllnadsval: ersättare i arbetsutskott 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Natalie Akyol 
(MP) som ersättande ledamot i nämndens arbetsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beviljade 2020-12-21 Alice Nikmanesh (MP) begärt 
entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  
 
Till ny ersättare i nämnden har Kommunfullmäktige utsett Natalie Akyol 
(MP).  
 
Då Nikmanesh även uppehöll uppdraget som ersättande ledamot i 
nämndens arbetsutskott förslås nu att Natalie Akyol efterträder Nikmanesh 
på det uppdraget för Miljöpartiets räkning. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 
   
 

Beslutet ska skickas till 
Natalie Akyol 
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§ 10 
Diarienr: SK-2020/00013 

GVN: Återrapport av personuppgiftsincidenter 
september-december 
 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden september-
december. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-25 skall 
nämnden varje tertial informeras om de incidenter som skett inom sitt 
verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits. Med anledning av 
Kommunfullmäktiges beslut gällande frekvensen för avrapportering 
kommer detta istället att redovisas i delårsrapporter. 
 
Vid tid för denna delårsrapport har 5 personuppgiftsincidenter 
inrapporterats varav ingen har anmälts vidare till Datainspektionen. 
Samtliga incidenter har åtgärdats och avslutats. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, personuppgiftskoordinator 
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§ 11 
Diarienr: SK-2021/00015 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2021, 
2021-01-27 

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

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-01-27 
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 
 

§ 12 
Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 
-om coronaläget inom nämndens verksamhetsområde. I enlighet med 
regeringens beslut har vårterminen inletts med undervisning på heldistans 
för gymnasieeleverna. Nytt beslut har sedan fattats vilket innebär delvis 
distansundervisning, i nuläget fram till och med den 1 april. Regelbundna 
samråd fortsätter att genomföras med regionens smittskyddsläkare liksom 
regelbunden återkoppling till de fackliga representanterna. 
 
-om investeringsbudget 2021 för IT-utrustning där beslut ska revideras då 
befintligt beslut inte tillgodoser gymnasieskolans behov av datorer. 
Tekniska nämnden kommer därför att skyndsamt hantera detta.  
På grund av volymökning avseende elever liksom Coronasituationen och 
ökad distansundervisning har även behoven av skoldatorer ökat. 
 
-om att ny ekonomichef, Sofia Öberg, tillträder i början av februari.  
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§ 13 
 

Flyktingmottagning 
 
Helén Andersson ger information om kommunens arbete med 
flyktingmottagning, arbetsmarknadsläget och avtal avseende bostäder. 
Ärendet diskuteras. 
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§ 14 
Diarienr: SK-2021/00011 

Rapport från programråd 
 
Rapport avläggs från följande program: 
 
Barn- och fritidsprogrammet  
Bygg- och anläggning 
Hantverksprogrammet 
Umeå Elitidrottsgymnasium 
Gymnasiesärskolan 
Lärlingsprogrammet 
Teknikprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Samhällsvetenskapliga programmet 
Naturvetenskapliga programmet - Midgårdskolan 
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§ 15 
 

Kvalitetsredovisning till nämnd - upplägg 
 
Ordföranden presenterar ett förslag till modell för nämndens arbete 
avseende kvalitetsredovisningen. Syftet är en förbättrad process med 
större möjlighet till bedömning av måluppfyllelse och med koppling till 
kommande uppdragsplan. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
 


