
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-21 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Tisdagen den 21 september 2021 kl. 09:00-12.00 

Plats: Saluten och digitalt via Teams 

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) 
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:        §§ 85-102 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Peter Vigren  

 

Justerare:      

 Robert Axebro  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-21 

 

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 

Tichaona Dumba Maphosa (S) 

Lotta Wiechel (S) 

Jan Lundberg (S) 

Lisa Stolt (V) 

Julia Algotsson (C) 

Frida Fröberg (KD) 

Natalie Akyol (MP) 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Maria Runarsdotter 

Anna Persson § 89, §§ 92–93 

Therése Swärd § 91 

Åza Hortell § 94 

Karin Isaksson § 95 

Michael Lindgren § 95  

Andreas Moberg 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 85 

 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

september 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

-att med nedan angiven övrig fråga fastställa dagordningen: 

• Tobias Holmbom (V) – rapport om ny gymnasieskola 

 

-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-2018/00584 

Sammanträdesform nämndsammanträde - slutet 

möte september 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i 

september 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 september. 

 

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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§ 87 

 

Diarienr: SK-2021/00270 

GVN, Verksamhetsuppföljning 2021 - Delårsrapport 

perioden januari-augusti 
 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 

att        godkänna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2021 

 

att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen 

perioden januari-augusti 2021 

 

att  godkänna uppföljning av nämndens styrkort avseende mätvärden 

perioden januari-augusti 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens samlade arbete har sedan mars i fjol 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 och riskbedömningar för förvaltningen har utarbetats för 

att tydliggöra planeringsförutsättningar, roller och ansvar att hantera en 

allvarlig händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 

verksamheten. I början av vårterminen bedrevs gymnasieundervisningen 

helt på distans till att i slutet av terminen övergå till närundervisning i 

årskurs tre. 

 

I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att 

vara kommunens största och populäraste skola. Totalt valde cirka 80 

procent av eleverna en kommunal gymnasieskola.   
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Andelen avgångselever med gymnasieexamen ökar till 92,6 procent. Stora 

stödinsatser och en väl utbyggd lov- och sommarskola gjorde detta möjligt. 

I år beviljades ett större antal elever förlängd studietid och dessa räknas 

således inte in i kategorin avgångselever, i enlighet med UHR och SCB´s 

inrapportering. Coronapandemin har påverkat meritvärdet negativt. Den 

redovisade ”genomsnittliga meritvärdespoängen” för avgångseleverna 

sjönk från 14,3 till 13,1 och förväntningen är att även de kommande årens 

meritvärde kommer att vara negativt påverkat då betyg som sattes under 

pandemin kvarstår och elevers kunskapstapp förmodas vara synlig i 

statistiken.  

En stark tillväxt och minskad arbetslöshet i regionen speglas i den stigande 

sysselsättningsgraden bland nyanlända i etableringen. Det är framförallt 

bland personer med utbildning som haft en stigande sysselsättningsgrad 

medan de med låg utbildningsbakgrund fortsatt har svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Samtliga sjuttonåringar, drygt 700 ungdomar, som sökt ferieprao inom 

ansökningstidens ram har erbjudits ferieprao i år. 

Det statliga stödet skolmiljarden har under året tilldelats nämnden som 

syftar till att mildra effekterna av pandemin och bidra till goda 

förutsättningar för barn och elevers måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GVN delårsrapport till KS, jan-aug 2021 

Bilaga 2: GVN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-aug 

2021 

Bilaga 3: GVN uppföljning av nämndens styrkort avseende mätvärden, jan-

aug 2021 

Beredningsansvariga 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Sofia Öberg, ekonomichef 

Åsa Bergström, HR chef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

SLK budget, henrik.olofsson@umea.se 
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§ 88 

 

Diarienr: SK-2020/00639 

GVN, Internkontrollplan 2021 - Uppföljning 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

uppföljning av internkontrollplan januari-augusti 2021 och gör 

bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

I början av 2019 fattade kommunstyrelsen (KS) beslut om ny handledning 

för intern styrning och kontroll. Handledningen gör gällande att det i 

nämndernas uppföljning ingår att bedöma om de beslutade 

kontrollåtgärderna har genomförts och fungerat på det sätt som var avsett 

samt bedöma om den kvarstående risken, efter att kontrollåtgärder 

vidtagits, ligger under den risknivå som är acceptabel. Med 

uppföljningsrapporterna från nämnderna som grund utvärderar sedan KS 

kommunens samlade system för intern kontroll för vidare avrapportering 

till kommunfullmäktige. Uppföljning av nämndernas internkontrollplan 

avrapporteras tertialvis i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning. 

 

För merparten av nämndens identifierade riskområden pågår för 

närvarande genomförande av kontrollåtgärder och har markerats med 

status ”delvis genomfört”. Det gäller för kontrollområde ny lagstiftning, 

träningsplatser inom arbetsmarknad, genomströmning, meritvärden, 

kompetensförsörjning och inköp. Risknivån bedöms vara acceptabel för 

dessa kontrollområden. 

 

Sammantaget har åtgärder för kontrollområde arbetsmiljö under 

coronapandemin och attestreglemente (status genomfört) genomförts och 

avslutats under perioden. Ingen kvarstående risk bedöms därmed föreligga. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GVN uppföljning internkontrollplan, jan-aug 2021 
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Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

SLK budget, henrik.olofsson@umea.se 
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§ 89 

 

Diarienr: SK-2021/00385 

GVN, Kvalitetsrapport huvudmannanivå - 

vuxenutbildningen 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020 – vuxenutbildning. 

 

Nämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att vid senare sammanträde 

återkoppla med en mer detaljerad beskrivning över hur diskrepansen i figur 

8 (Sysselsättning efter yrkesutb 2020) har uppstått.  

Ärendebeskrivning 

I kvalitetsrapporten kan man följa vuxenutbildningens systematiska 

kvalitetsarbete samt utfall, resultat och analys av nämndens prioriterade 

mål för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020 – vuxenutbildning. 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

  

 

 

 

   
 

 

 

  



Sida 11 av 35 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-09-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 90 

 

Diarienr: SK-2021/00157 

GVN, Fördelning av statligt stöd "Extra Skolmiljard" 

inom gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

För att möta den utmaning som covid-19 pandemin medför beslutade 
regeringen att, i budgetpropositionen för 2021, förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
Statsbidraget har fördelats proportionellt till kommunerna utifrån antalet 
barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. 
I sommar har regeringen utökat stödet till kommunerna med ytterligare 
250 miljoner kronor, där Umeå kommuns andel uppgår till 2 935 364 
kronor. Villkoren för de extra pengarna som regeringen tillskjutit är 
desamma som för pengarna som tillsköts i budgetpropositionen för 2021. 
Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut av 
Skolverket till alla kommuner. Det finns ingen förordning eller liknande som 
anger mer detaljer hur de ska användas. Kommunerna bestämmer själv 
utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas 
för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Det framgår att medlen även ska 
användas i enskild verksamhet. Kommunernas bidrag till enskilda 
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
KS NAU har fattat beslut om att det extra utökade statsbidraget på 
2 935 364 som regeringen i sommar har anslagit till skolväsendet med 
anledning av coronapandemin fördelas med 2 071 550 kr till för- och 
grundskolenämnden och 863 814 kr till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Fördelningen av medlen på de två 
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utbildningsnämnderna 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 i 
grundskola och 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 863 814 kr, av totalt 

2 935 364 kr. De till nämnden tilldelade medlen ska fördelas utifrån 

principen om lika villkor (i relation till fristående huvudmän) till respektive 

skolenhet utifrån elevantal vid beräkningsdatum 2021-09-15.  

 

Tilldelade medel fördelas till gymnasieskolans nationella program i enlighet 

med modell som Skolverket tillämpat (se bilaga 1) 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 

redan beslutade 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 undervisningen inte till stor del hade bedrivits 

på distans.  

 

Redovisning och rekvirering av tilldelade medel: 

Kommunala skolor: Skolan tilldelas medel upp till tilldelad ram efter 

redovisning av genomförda insatser. 

 

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 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beslut från KS NAU om fördelning 

Bilaga 2: Beslut från Skolverket utökad satsning skolmiljarden. 

Bilaga 3: Beräkning från Skolverket 
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Beredningsansvarig 

Sofia Öberg, Ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Fristående huvudmän, gymnasieskola 

Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola 

Åza Hortell, områdeschef vuxenutbildning 

Sofia Öberg, ekonomichef 
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§ 91 

 

Diarienr: SK-2021/00390 

GVN, Yttrande över granskning - Arbete för att 

motverka kränkande behandling inom grundskola 

och gymnasieskola 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att svara på 

revisionsrapport: Grund- och gymnasieskolornas arbete för 

att motverka kränkande behandling, enligt yttrande. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har Ernst & 

Young (EY) genom intervjuer och dokumentstudier granskat om för- och 

grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

bedriver ett ändamålsenligt arbete med att motverka kränkande 

behandling och främja likabehandling inom grundskolan och 

gymnasieskolan samt en bedömning av hur rekommendationerna från den 

granskning som genomfördes 2011 har tagits omhand. 

 

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. 

Intervjuer har genomförts med utbildningsdirektör, biträdande 

utbildningsdirektörer med ansvar för grundskolan respektive 

gymnasieskolan, områdeschef för gymnasieskolan, elevhälsochef, 

enhetschef för elevhälsan vid Umeå gymnasieskolor samt 

jämlikhetsutvecklare. I granskningen har även intervjuer genomförts med 

rektorer, elevgrupper, lärare och kuratorer vid tre av kommunens 

grundskolor samt en av kommunens gymnasieskolor. Urvalet har gjorts i 

samråd med verksamhetsledning och representerar en variation sett till 

storlek, anmälningsstatistik samt resultat av elevenkät. I en 

stickprovskontroll har E&Y särskilt granskat fem lokala 

likabehandlingsplaner från läsåret 2020–2021 varav två från 

rektorsenheter inom gymnasieskolan. 
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EY konstaterar i rapporten att för- och grundskolenämndens och gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämndens gemensamma förvaltningsorganisation har 

flera gemensamma beröringspunkter varför nämnderna inte åtskiljs i 

rapporten annat än i fall där arbete eller underlag tydligt skiljer sig åt 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. 

 

Sammantaget görs bedömningen att nämnderna till viss del bedriver ett 

ändamålsenligt arbete för att såväl förebygga, upptäcka och förhindra att 

elever utsätts för kränkande behandling som att utreda, åtgärda och följa 

upp elever som utsatts för kränkande behandling. 

 

Bedömningen grundar sig i att det finns tydliga mallar och stödmaterial 

inom området, att nämnderna mottager löpande uppföljningar i enlighet 

med respektive årshjul samt att lokala planer mot kränkande behandling 

årligen följs upp. En stickprovskontroll visar att planerna till viss del följer 

aktuella föreskrifter men att variationer mellan enheternas rutiner och 

dokumentation förekommer vilket påverkar bedömningen utifrån aktuella 

lagkrav. Utbildningsinsatser i syfte att öka personalens kunskap gällande 

kränkande behandling anses i högre grad ske inom för- och 

grundskolenämnden men båda nämnderna uppger att det vid 

utbildningsbehov finns möjlighet till centralt stöd vilket anses positivt. För 

att öka likvärdigheten mellan enheterna föreslås en sammanställning på 

förvaltningsnivå över de medarbetare som deltagit i utbildningsinsatserna.  

Upptäckande arbete kring nätkränkningar anses kunna utvecklas och 

åtgärder för uppföljning kan med fördel tydliggöras liksom åtgärder för 

utvärdering även om dessa framgår i flera av de planer som granskats, 

 

Utifrån granskningens resultat rekommenderas båda nämnderna att: 

• Säkerställa att skolorna arbetar målinriktat och att det finns rutiner 
vad gäller det upptäckande och förebyggande arbetet, inklusive 
nätkränkningar. 

• Säkerställa att skolornas rutiner täcker samtliga sju 
diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier. 

• Säkerställa att skolornas planer mot kränkande behandling 
uppfyller aktuella föreskrifters krav. 
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• Skärpa sin interna kontroll så att anmälningar, utredningar och 
åtgärder följs upp i enlighet med gällande regelverk för samtliga fall 
där en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. 

 

Uppföljning av den granskning som genomfördes 2011 visar att nämnderna 

helt beaktat rekommendation att ta fram rutiner för att i enlighet med 

bestämmelserna i nya skollagen om huvudmannens ansvar att utreda och 

vidta åtgärder samt att skapa forum för erfarenhetsutbyten med syfte att 

tillvarata de goda exempel som finns i skolorna vad gäller bland annat 

förebyggande arbete samt för utvärdering. Rekommendation att samtliga 

skolor ska ha en plan mot kränkande behandling som uppfyller lagarnas 

och nämndernas egna krav samt att rutiner för dokumentation av 

utredningar i ärenden som rör kränkande behandling och trakasserier bör 

förtydligas och förankras med rektor och personal har delvis har beaktats 

varför utveckling av dessa återfinns i de rekommendationer som ges i 

samband med årets granskning. 

Yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av rapporten och de 

rekommendationer som ges. 

 

Gymnasieskolans enhetschef för elevhälsa är i fas att tillsammans med 

skolornas kuratorer se över Umeå gymnasieskolors övergripande plan mot 

diskriminering och kränkande behandling som är vägledande för samtliga 

rektorers lokala planer under en treårsperiod. Delar av de 

rekommendationer som getts i samband med granskningen är en del av 

den planerade översynen och sammanfattas nedan tillsammans med 

pågående samt möjligt arbete för att ytterligare främja likabehandling och 

förebygga kränkande behandling. 

 

 

 

• Säkerställa att skolorna arbetar målinriktat och att det finns 
rutiner vad gäller det upptäckande och förebyggande arbetet, 
inklusive nätkränkningar 
Umeå kommuns gymnasieskolor ser över åtgärder för att förebygga 

och förhindra kränkningar, vilket bekräftas av granskningens 

stickprovskontroll. Verksamheternas mål för förebyggande arbete 
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samt rutiner och riktlinjer för att förebygga och förhindra 

trakasserier återfinns i lokala planer med viss variation mellan 

enheter. Gymnasieskolan har i nuläget inga nätvandrare som deltar 

i forum på internet där eleverna finns men samtliga kränkningar 

som skolan får kännedom om hanteras och följs upp enligt rutin 

oberoende av huruvida kränkningen skett fysiskt eller digitalt. I 

underlaget som granskningen utgått från har tre fall av kränkningar 

på nätet anmälts under perioden augusti 2019 – maj 2021. 

 

Att förebygga nätkränkningar är en del av löpande 

värdegrundsarbete och övergripande arbete med att förebygga 

kränkande behandling. I elevhälsans strategiska arbete tillsammans 

med rektor följs anmälda ärenden upp och dialog sker tillsammans 

med personal kring vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser 

skolan och/eller organisationen bör arbeta med. Gymnasieskolan 

föreslås därför att fortsätta sitt arbete med att utifrån behov 

genomföra riktade insatser inom uppmärksammade områden. 

 

• Säkerställa att skolornas rutiner täcker samtliga sju 
diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier 
 

• Säkerställa att skolornas planer mot kränkande behandling 
uppfyller aktuella föreskrifters krav 
I samband med föregående läsårs kvalitetsdialoger 

uppmärksammande enhetschef för elevhälsan behovet att 

förtydliga att samtliga diskrimineringsgrunder samt sexuella 

trakasserier omfattas i de lokala planerna liksom säkerställa att 

planerna uppfyller aktuella föreskrifters krav varför detta kommer 

att tydliggöras i samband med nuvarande läsårs revidering.  

 

Båda punkterna är i dagsläget en del av gymnasieskolans lokala 

planer vilket även framkommer i granskningen med reservation för 

att kraven i nuläget inte anses uppfyllda i sin helhet i samtliga fall 

varför gymnasieskolornas planerade förtydligande av detta i 

skolornas planer får anses vara en lämplig åtgärd för att möta de 

rekommendationer som ges.   
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• Skärpa sin interna kontroll så att anmälningar, utredningar och 
åtgärder följs upp i enlighet med gällande regelverk för samtliga 
fall där en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling 
Sedan mitten av läsåret 2019–2020 sker all dokumentation; 

anmälan, utredning, åtgärd och uppföljning, i 

dokumentationssystemet Prorenta. I systemet finns tydliga 

verksamhetsgemensamma mallar, så väl för att formulera åtgärder 

som för lokal uppföljning efter genomförd åtgärd, samt ett tydligt 

flöde för hantering av anmälningar. Rektor och kurator kan i 

systemet se samtliga anmälningar på den egna enheten och vid 

upptäckt av ärende som inte hanterats initiera åtgärdsplan. Kontroll 

att anmälningar utretts och följts upp enligt 

verksamhetsgemensamma rutiner sker därmed på respektive skola.  

Lokala likabehandlingsplaner granskas via kvalitetsdialoger med 

respektive rektor där områdeschef för gymnasiet, 

utbildningsstrateg samt enhetschef för elevhälsan deltar. 

Elevhälsochef rapporterar årligen till nämnd antalet anmälda fall 

och vilka kränkningsgrunder som varit aktuella. 

 

Intern kontroll skulle kunna skärpas genom att systematiskt följa 

upp kränkningsärenden som en del av rektors kvalitetsarbete med 

stöd från huvudman. Förvaltningen föreslås att utreda hur vidare 

arbete med intern kontroll kan genomföras för att säkerställa att 

anmälningar, utredningar och åtgärder följs upp i enlighet med 

gällande regelverk för samtliga fall där en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Granskning av grund- och gymnasieskolornas arbete för att 

motverka kränkande behandling Umeå kommun 

 

Beredningsansvarig 

Therese Swärd, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorerna (kommunrevisionen@umea.se) 
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§ 92 

 

Diarienr: SK-2021/00411 

GVN, Yttrande över remiss från 

Justitiedepartementet Betänkande - Utvisning på 

grund av brott - Ett skärpt regelverk - SOU 2021:61 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 

Justitiedepartementet enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringen har Utredningen om utvisning på grund av brott 
framkommit med ett betänkande vars syfte är att åstadkomma en skärpt 
reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på 
denna grund. Utredningen omfattat tre huvudsakliga delar.  

• Översyn av regelverket om utvisning på grund av brott.  
Skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa 

utlänningar som begår brott samt översyn av regleringen kring 

återreseförbud och påföljdsbestämning. Denna del omfattar även 

arbetet med att effektivisera verkställigheten av beslut om 

utvisning på grund av brott. 

• Stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. 
Ställningstagande hur skyddet mot utvisning för den som drabbats 
av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas. 

• Se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på 
grund av brott.  
De allmänna bestämmelserna om nekande till uppehållstillstånd på 
grund av brott skärps.  

 
Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 
materialet i betänkandet.  
 

Yttrande  
Umeå kommun framhåller vikten av att stärka skyddet för brottsoffer och 
menar att betänkandets ställningstagande mot heder- och hatbrottsmotiv 
är viktigt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning 
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som riskerar att upphöra om förhållandet avslutas bör som utredningen 
föreslår skyddas om parten utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning. 
Även förslag som att socialnämnden ges möjlighet att ansöka om 
betänketid för ett utländskt brottsoffer med ett tillfälligt uppehållstillstånd 
i 30 dagar är ett steg i rätt riktning.  
 
Även om en sänkning av straffvärdet där utvisning kan föreligga anser 
Umeå kommun, i enlighet med utredningen, att det är brottets karaktär 
som främst ska ligga till grund för om en eventuell utvisning kan komma i 
fråga.  
 
Det finns en komplexitet att utvisa de som kommit till Sverige som barn 
och som vistats i Sverige under lång tid och de som inte uppnått myndig 
ålder, även om utredningen försöker ta hänsyn till dessa faktorer. 
 
Regelverk och lagändringar kring utvisning på grund av brott är 
mångfacetterade, men utredningen har med dess experter gjort 
avvägningar och ställningstaganden som ligger i enlighet med vad Umeå 
kommun anser. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk  

Betänkande av Utredningen om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 

Kopia till KS-diarium 
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§ 93 

 

Diarienr: SK-2021/00322 

GVN, Yttrande över motion från Liberalerna 

(15/2021) - Åtgärder mot antisemitismen i Umeås 

skolor 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna (L) lyfter i sin motion behovet av att kartlägga antisemitism i 

Umeås skolor på liknande sätt som Malmö stad gjort och som Stockholms 

stad beslutat att göra. Malmö stad presenterade i februari 2021 rapporten 

”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap - en rapport om 

antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, 

gymnasier och vuxenutbildning”. Rapporten är framtagen i samverkan med 

Judiska församlingen i Malmö och visar att judiska barn känner sig otrygga 

pga sin etniska och religiösa tillhörighet. Liberalerna anför att Umeå 

kommun bör ta fram en liknande rapport, med konkreta förslag på 

åtgärder för att minska antisemitismen i kommunens skolor. 

 

Liberalerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 

• att ge skolnämnderna i uppdrag att kartlägga antisemitismen i 
Umeås skolor. 

• att ge skolnämnderna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag, 
baserade på resultatet i rapporten. 

• att uppdragen redovisas i kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar Liberalerna åsikt om att 
antisemitiska uttryck aldrig ska accepteras. Som ett led i att alla elever ska 
känna sig trygga oavsett bakgrund, hudfärg, religion och politisk tillhörighet 
har Umeås kommunala gymnasieskolor arbetet med att implementera 
konceptet ”Raul Wallenberg Academy”, ett värdegrundsbaserat 
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utbildningsmaterial som inspirerar och stärker unga att stå upp för 
mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Genom att rusta unga 
läggs grunden för en motståndskraftig demokrati och ett medmänskligt 
samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet.  
 
Alla kommunala gymnasieskolors planer mot diskriminering och kränkande 
behandling finns tillgängliga via skolornas hemsida. Programmens plan och 
sammanställning över kränkningsärenden följs upp och analyseras vid 
respektive programs kvalitetsdialoger för att se om det finns kulturer eller 
strukturer som särskilt måste diskuteras och behandlas.  

Rapporten som motionen hänvisar till, ”Skolgårdsrasism, 

konspirationsteorier och utanförskap…” tydliggör att det finns stora 

utmaningar i att göra de kartläggningar som Liberalernas motion syftar till. 

Umeå kommun följer inte frågor som fångar antisemitism specifikt i UNGA-

enkäten, utan har efter diskussioner och analyser i stället valt att ställa 

frågor kring kränkningar utifrån religion, hudfärg, bakgrund, åsikter, 

politiska åsikter och frågan om respondenterna håller med om att alla 

människor har lika värde. De kommunala gymnasieskolorna arbetar aktivt i 

förebyggande syfte och har bildat lokala samverkansgrupper med 

representanter från skola, polis och socialtjänst för respektive skola för att 

analysera UNGA-enkätens lokala resultat. Utöver detta följs upplevelsen av 

trygghet i den årligen återkommande elevenkäten. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser med ovanstående 

beskrivning och motivering att de kommunala gymnasieskolorna arbetar 

proaktivt med dessa frågor och avser att fortsätta utveckla detta 

arbetssätt. Slutligen är det viktigt att påtala att gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden inte kan påverka arbetet med dessa frågor hos 

kommunens fristående skolor som har egna huvudmän. De fristående 

skolorna är inbjudna att delta i UNGA-enkäten som är en 

kommunövergripande enkät, men de väljer själva huruvida de medverkar.   

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor (15/2021) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 
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Yrkanden 

Moderaterna och Liberalerna för bifall till motionen. 

 

Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

   
Propositionsordning 

Ordföranden prövar bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens 

förslag till beslut. 

 

Reservation 

Alf Molin (L) till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium  
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§ 94 

 

Diarienr: SK-2021/00355 

GVN, Yttrande över V Motion nr 18/2020 - Gratis 

mensskydd till unga - Gymnasieskola 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att återremittera 
ärendet med uppdraget att inhämta synpunkter från städ- och 
verksamhetsservice samt att utreda konsekvenser och kostnader för 
genomförande. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående gratis mensskydd 
till unga där de föreslår att Umeå kommun tillhandahåller kostnadsfri 
tillgång till mensskydd på skoltoaletter i grundskolor och gymnasier. 
 

Umeå kommun är skolhuvudman för de elever som går i våra kommunala 
skolor. På gymnasienivå är det ca 80% av kommunens ungdomar i 
gymnasieålder som går i en kommunal gymnasieskola och 20% finns hos 
någon annan skolhuvudman. Gymnasieskolan har länet som 
upptagningsområde och ca 18% av eleverna i våra gymnasieskolor har en 
annan hemkommun än Umeå. Inom grundskolan är det 85% av 
kommunens skolpliktiga barn som går i kommunala skolor och 15% på 
fristående skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har 
tillgång till Umeå kommuns skolor och alltså inte skulle få del av förmånen.   
 
Ur ett medborgarperspektiv är det en brist att förslaget inte når alla unga 
medborgare i Umeå kommun. Skollokaler är inte heller tillgängliga 
kontinuerligt under hela året vilket innebär att gratis mensskydd endast 
finns att tillgå under terminstid. 
 
Ansvaret för att tillhandahålla sanitetsprodukter på skolornas toaletter har 
Tekniska nämnden via städservice. Skolorna ansvarar för inköp och 
städservice ansvarar för påfyllnad och städning av skolornas toaletter. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har alltså inte fullt 
beslutsmandat i frågan. 
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Finansieringen av förslaget omnämns inte men det går inte att genomföra 
med befintliga resurser inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Förslaget med gratis mensskydd till unga är i sig positivt men ligger inte i 
linje med skolans uppdrag och bör, om det ska införas, tillgängliggöras för 
kommunens alla unga medborgare och inte enbart för de som valt att 
studera i en skola som har kommunen som huvudman. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Vänsterpartiets motion - Gratis mensskydd till unga (nr 18/2020) 

Beredningsansvarig 

Åza Hortell, elevhälsochef 
  
 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet för 

bifall till arbetsutskottets förslag att återremittera ärendet till 

förvaltningen. Återremitteringen innefattar uppdraget att inhämta 

synpunkter från städ- och verksamhetsservice samt att utreda 

konsekvenser och kostnader för genomförande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till återremiss mot att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att 
återremittera ärendet till förvaltningen.  
 

Beslutet ska skickas till 
Åza Hortell, avgående elevhälsochef 

Peter Östgård, tillträdande elevhälsochef 
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§ 95 

 

Diarienr: SK-2021/00270 

GVN, Slutrapport aktiverade projekt 2020 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av slutredovisade investeringsprojekt enligt  

Kommunfullmäktiges uppdrag 41. 

Ärendebeskrivning 

En slutredovisning enligt Kommunfullmäktiges uppdrag 41; 

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att säkra  

att slutredovisning av investeringsprojekt lämnas till berörda nämnder. 

 

De slutredovisade projekten har godkänts i tekniska nämnden och 

överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Redovisning aktiverade projekt 2020 för GVN 

Beredningsansvariga 

Michael Lindgren, lokalplanerare 

Karin Isaksson, chef teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 96 

 

Diarienr: SK-2021/00428 

GVN, Elevhälsochef gymnasieskolan 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Peter Östgård 
till verksamhetschef för elevhälsan. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhets-

lagen (2010:659) utser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

verksamhetschef för elevhälsan. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. framgår att:  

2 § Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon 

som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar 

och uppgifter för verksamhetschefen.  

 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) 2 kap. framgår att:  

1 § Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen 

för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till 

inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. Lag 

(2012:957).  

 

2 § Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, ska 

detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en månad efter 

genomförandet. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas till 

inspektionen. Lag (2012:957) 

Beredningsansvarig 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör gymnasieskolan 
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§ 97 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

GVN, Fyllnadsval av ersättande ledamot i 

arbetsutskottet 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Frida Fröberg 

(KD) som ersättande ledamot i nämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2021-06-21 Talent Hofling (KD) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Till ny ersättare utsågs Frida Förberg (KD). 

 

Då Hofling även uppehöll uppdraget som ersättande ledamot i nämndens 

arbetsutskott föreslås nu att Frida Fröberg även efterträder Hofling på det 

uppdraget för Kristdemokraternas räkning. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

   

Beslutet ska skickas till 
Helena Andersson, lönekonsult 
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§ 98 

 

Diarienr: SK-2021/00399 

GVN, Återrapport av personuppgiftsincidenter 

januari-augusti 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 

del av återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden januari-augusti 

2021. 

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 sju (7) personuppgiftsincidenter 

inrapporterats varav en (1) har anmälts vidare till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Övriga incidenter har åtgärdats och 

avslutats.  

 

Den incident som har anmälts till IMY avsåg ett brev innehållandes känsliga 

personuppgifter och som lagts i ett internpostkuvert, vilket dock 

levererades tomt till mottagaren. Direktkontakt togs därför med enheten 

för internposten för utredning, liksom med PostNord. En vecka senare 

återfanns innehållet.  

 

Brevet som försvunnit hade endast varit adresserat med förnamn och 

initial av efternamn. Det hade därför sänts vidare som obeställbart brev till 

Post- och telestyrelsen (PTS) som hanterat brevet enligt deras rutiner. 

Ingen förutom handläggare vid PTS har därför tagit del av de känsliga 

personuppgifterna. 
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IMY har beslutat att avsluta ärendet. 

 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, personuppgiftskoordinator 
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§ 99 

 

Diarienr: SK-2021/00015 

GVN, Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-09-

21 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-09-21 

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 
 

§ 100 

 

Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Coronainformation 

Vägledande beslut är fattat av stadsdirektören om vad som ska gälla efter 

28 september avseende digitala möten och distansarbete utifrån ett 

arbetsmiljöansvar. Uppdrag är därefter överlämnat till förvaltningschefer 

att fatta förvaltningsspecifika beslut. Dialog och samråd har inom 

utbildningsförvaltningen genomförts löpande och beslut har fattats vilket 

bl.a. innebär: 

- att digitala möten är huvudregel 

- att fysiska, sociala sammankomster som hör till arbetet bör undvikas 

 

Förvaltningens beslut gäller t o m 15 januari 2022 och samverkan har även 

skett med de fackliga organisationerna. 

 

Ett kommungemensamt beslut avseende politiska möten kommer att 

fattas inom kort. 

 

Övrig information 

Den 5 oktober träffar utbildningsdirektören, biträdande utbildningsdirektör 

tillsammans med representanter från Teknik och fastighet 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att redovisa hur 

arbetet gällande tillskapandet av 1000 nya studieplatser fortskrider.  
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§ 101 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

Programråd - fördelning av nämndrepresentanter 
 

Vid sammanträdet går nämnden igenom fördelning av 

nämndrepresentation per programråd inför 2021/2022. Vänsterpartiet ska 

återkomma i ärendet efter att frågan och fördelning mellan ledamöter har 

diskuterats inom partiet 
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§ 102 
 

Vidicue och Webex - nya videolösningar ersätter 

Cisco meeting 
 

Cisco meeting stängdes den sista augusti då avtalet har löpt ut med 

nuvarande leverantör. Från den första september har Cisco meetings 

ersatts av två nya system. Vidicue är systemet för säkra möten där externa 

parter deltar och Webex ska användas för säkra interna möten inom 

kommunen, medan vid möten där sekretessuppgifter inte hanteras ska 

Teams användas. 
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Övrig fråga 
Tobias Holmbom (V) efterfrågar information om planer för ny 

gymnasieskola. Frågan besvaras i samband med andra ärendepunkter 

under sammanträdet. 


