
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-06-15 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 15 juni 2022 kl. 09.00-11.20 

Plats: Esplanaden, Stadshuset 

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

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro  
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 52-62 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande: Digital signatur 

 Peter Vigren  

 

Justerare: Digital signatur 

 Robert Axebro  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

 

Anslaget har satts upp:  
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Anslaget tas ner:  

 

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Jan Lundberg (S) 

Frida Fröberg (KD) 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Åza Hortell 

Pontus Clarin 

Stina Andersson 

Helén Andersson 

Katarina Sjöström 

Anna Persson 

Andreas Moberg 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 52 

Diarienr: SK-2022/00005 

GVN: Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 

GVN juni 

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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§ 53 
Diarienr: SK-2022/00216 

GVN: Sammanhållen kommunal vuxenutbildning för 

nyanlända som har utbildningsplikt 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget 

om plan för sammanhållen utbildning för nyanlända som har 

utbildningsplikt. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 augusti 2022 träder en ny skollagstiftning i kraft kring kommunens 

åtagande att erbjuda en sammanhållen utbildning för nyanlända som har 

utbildningsplikt.  

 

Utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana kunskaper som de 

behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 

arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan 

i genomsnitt under en fyraveckorsperiod och följa en plan beslutad av 

hemkommunen.  

 

Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 

organisation och huvudsakliga innehåll. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända som har 

utbildningsplikt 

Beredningsansvarig 

Åza Hortell, områdeschef  
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§ 54 
Diarienr: SK-2022/00247 

GVN: Programutbud läsåret 2023-2024 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

förslag till programutbud för läsåret 2023/2024 enligt bilaga.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget utgår från ambitionen att Umeå Gymnasieskola ska erbjuda ett 

brett programutbud som baseras på elevernas önskemål.  

 

Då det är elevernas val som styr vilket programutbud som slutligen 

kommer att erbjudas kan det faktiska programutbudet och antalet 

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 2023-2024 

Beredningsansvarig 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 

Beslutet ska skickas till 

Gymnasieantagningen Västerbottens län 
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§ 55 
Diarienr: SK-2022/00258 

Regler för ansökan om elevresor och 

inackorderingstillägg för Umeå kommuns 

gymnasieelever 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa regler för 

ansökan om elevresor och inackorderingstillägg för Umeå kommuns 

gymnasieelever. 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande regler för elevresor från 2020-12-16 (SK 2020/00489) har 

uppdaterats och innehåller nu även regler för ansökan om 

inackorderingstillägg enligt bilaga. 

 

De huvudsakliga förändringarna är:  

-En tydligare definition av närmaste hållplats vid kontantersättning vid 

långt avstånd till busshållplatsen. Närmaste hållplats avser den hållplats där 

eleven kan vara på skolan kl. 08.10 och i bostaden senast kl. 18.00. Elevens 

resväg till skolan ska inte överstiga 2 timmar, vilket innebär en förändring 

från 08.15 till 08.10. 

-Mätning av avstånd mellan bostad och busshållplats samt bostad och 

skola vid inackordering ska ske med hjälp av Umeå kommuns lantmäteri 

och det geografiska informationssystemet (GIS). 

-Regler för ansökan om inackorderingstillägg har tillförts. Det innefattar 

bland annat att elever måste bo inackorderad, och styrka det med 

underlag, samt en förändring i restid från 2 timmar och 45 minuter till 2 

timmar.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Regler för ansökan om elevresor och inackorderingstillägg för Umeå 

kommuns gymnasieelever 

 



Sida 8 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-06-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Beredningsansvariga 

Stina Andersson, administrativ chef 

Elin Holmström, skoladministratör 

Emma Steen, utbildningsjurist 
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§ 56 
Diarienr: SK-2022/00270 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Röda Korset - 

Värdskap och samhällsguider 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 

- uppdra till ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

att teckna Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset 

avseende värdskap och samhällsguider för skyddsbehövande från 

Ukraina boende i kommunens anläggningsboenden för målgruppen 

samt inom målgruppen egenbosatta i Umeå kommun 

 

- finansiering av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) sker via 

statsbidrag avseende ersättning för kommunens uppdrag att 

anordna boende för skyddsbehövande från Ukraina 

Ärendebeskrivning 

De ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande som 

regeringen föreslår i proposition 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare 

fördelning av boende för vissa skyddsbehövande med flera, innebär bland 

annat att Migrationsverket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och att kommunerna 

ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer. Lagförslaget 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Migrationsverket har delredovisat 

antalet personer som föreslås omfattas av anvisning till en kommun den 31 

maj 2022 och beräkningen av hur antalet anvisningar ska fördelas mellan 

kommuner ska redovisas av Migrationsverket senast den 17 juni.  

 

Mot bakgrund av att Röda Korset och Umeå kommun samverkade under 

flyktingsituationen 2015-2016 där Röda korset tog ett ansvar för att stödja 

de kommunala boendena med volontärer har en dialog ånyo initierats för 

att hantera kommunens nya uppdrag utifrån ny lagstiftning angående 

skyddsbehövande från Ukraina. Modellen för samverkan sker i ett så kallat 

IOP, ett idéburet offentligt partnerskap och föreslås träffas med Röda 

Korset. Syftet med överenskommelsen är att erbjuda vardagligt stöd för de 
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boende genom boendevärdar och samhällsguidning rörande exempelvis 

samhällsinformation om skola, vård, omsorg eller stödja de boende i 

kontakt med myndigheter, följa med till aktiviteter eller liknande.  

Kvalitetssäkring av uppdraget i IOP regleras i avtalet med Röda Korset. 

Olika typer av diskrimineringsgrunder uppmärksammas i Röda Korsets 

arbete på olika sätt, och styr hur verksamhet organiseras. Volontärer 

lämplighetsprövas alltid innan uppdrag, och personer som av någon 

anledning inte klarar kraven avslutas om de inte efter vidareutbildning kan 

leva upp till Röda Korsets värderingar. Vad gäller aktiviteter som inkluderar 

barn och ungdomar ställer föreningen höga krav på volontärer och 

anställda. Utdrag ur polisregister tas alltid, men detta utesluter samtidigt 

inte det faktum att verksamheten måste formas på ett sätt som minimerar 

risken för oönskade incidenter. Exempelvis finns regler kring att volontärer 

inte får genomföra aktiviteter riktat till barn på egen hand, man måste 

alltid vara minst två. Ledare för verksamheter där barn ingår har alltid 

dialog med föräldrar om både risker och möjligheter med volontärbaserad 

verksamhet, och inrättar kanaler för att följa upp om något inte fungerar 

som överenskommet. 

 

Överenskommelsen avser värdskap och samhällsguider för 

skyddsbehövande från Ukraina boende i kommunens anläggningsboenden 

för målgruppen samt inom målgruppen egenbosatta i Umeå kommun. Se 

bilaga 1 om ansvarsfördelning och uppdrag mellan Migrationsverket, Umeå 

kommun och Röda Korset. Överenskommelsen är tidsbegränsad fr o m 

2022-08-01 t o m 2023-12-31, med option att efter utvärdering förlängas.  

 

Bakgrund 

Drygt 37 000 ukrainska medborgare har, enligt Migrationsverket, ansökt 

om skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige sedan den ryska invasionen 

inleddes den 24 februari. Majoriteten, cirka 90% utgörs av mammor och 

deras barn. Enligt Migrationsverkets huvudscenario bedöms 50 000 

personer från Ukraina söka skydd i Sverige i år. Prognosen är dock mycket 

osäker och beror på hur kriget i Ukraina utvecklas. 

Regeringen föreslår i proposition 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare 

fördelning av boende för vissa skyddsbehövande ändringar i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera för att åstadkomma 
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en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande 

som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. De föreslagna 

ändringarna innebär att lagens bestämmelser ska gälla redan från den 

tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd, att Migrationsverket, 

samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, ska 

få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och att kommunerna ges 

befogenhet att anordna boenden för dessa personer. Lagförslaget föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2022. Kommunerna ska få ersättning för att anordna 

boenden. Dessa ersättningar kommer, liksom bland annat fördelningen av 

anvisningar, att regleras i förordning, vilket väntas ske i juni 2022.  

För att hantera de krav som den nya lagstiftningen innebär har Umeå 

kommun organiserat arbetet med en styrgrupp och en operativ 

arbetsgrupp med representanter från flertalet förvaltningar i kommunen. 

Operativa ansvaret för samordningen av nödvändiga insatser åvilar 

verksamhetschef för Arbetsmarknad och integrationsavdelningen. 

Boendelösningar inventeras och håller på att färdigställas med ett 

basutbud av inventarier. Inom Arbetsmarknad och integration etableras 

också en mottagningsorganisation för flödet av anvisningar från 

Migrationsverket av skyddsbehövande från Ukraina och vidare till den 

planerade boendelösningen för målgruppen. Samverkan med civila 

samhället genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset 

skapar förutsättningar för att möta behov hos de skyddsbehövande från 

Ukraina och att de bereds möjligheter för inkludering i samhällslivet.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Illustration om ansvarsfördelning och uppdrag 

Beredningsansvariga 

Helén Andersson, verksamhetschef, operativt ansvarig för samordning av 

insatser för flyktingmottagande från Ukraina 

Katarina Sjöström, utvecklingsledare, samordnar insatser för 

flyktingmottagande från Ukraina 

Beslutet ska skickas till 

Helén Andersson, verksamhetschef arbetsmarknad och 

integrationsavdelningen 
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§ 57 

Diarienr: SK-2018/00584 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa 
sammanträdesplan för 2023 enligt förslag, dock med justeringen att flytta 
föreslaget sammanträde i juni från den 14 juni till den 21 juni.  
 
Som konsekvens av detta flyttas även arbetsutskottets sammanträde från 
den 31 maj till den 7 juni. 
 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdestider för arbetsutskott och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd 2023. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Sammanträdesplan 2023 för arbetsutskott och nämnd  

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

Yrkanden 
Nämnden gemensamt för att flytta föreslaget sammanträde i juni från den 
14 juni till den 21 juni. 
 
   

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben 

Kommunikatör vid utbildningsförvaltningen 
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§ 58 
Diarienr: SK-2022/00007 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-06-

15 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-06-15 

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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Informationsärende 
 

§ 59 

Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Ekonomichef Sofia Öberg presenterar ekonomisk prognos. 

 

Sommarbemanning 

Information ges om sommarbemanning vid utbildningskontoret. 

Tjänsteförrättande utbildningsdirektör finns tillgänglig om situationen 

kräver det. 

 

Höstens planeringsdagar 

Nämndens planeringsdagar äger rum 19–20 september i Örnsköldsvik. En 

enkät om deltagande kommer att skickas ut för besvarande av samtliga 

förtroendevalda.  
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§ 60 

Gymnasievalet 2022 
 

Pontus Clarin, områdeschef för gymnasiet, informerar om utfallet av årets 

gymnasieval. 
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§ 61 

Rapport om tusen nya gymnasieplatser 
 

Anna Persson, skolstrateg, informerar om processen och arbetet mot tusen 

nya gymnasieplatser.  
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§ 62 

Återrapport från programråd 
 

Rapport avläggs från följande program: 

 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Gymnasiesärskolan 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Umeå Elitidrottsgymnasium 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

 


