
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 16 december 2020 kl. 09:00-13.15 

Plats: Esplanaden och digitalt via Teams 
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Tobias Holmbom (V), tjänstgörande ersättare för Ulrika 
Edman (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro 
  

 

Sekreterare:        §§ 84–85, 89–99 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Peter Vigren (S) 

 

Justerare:      

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16 
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Sida 2 av 21 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lotta Wiechel (S) 

Jan Lundberg (S) 

Julia Algotsson (C) 

Thommy Bäckström (L) 

Talent Hofling (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Frida Hald § 85 

Lennart Samuelsson § 85 

Ulla-Britt Lindholm § 85 

Marcus Bystedt §§ 87–89 

Åsa Bergström § 89, §§ 96–97 

Anna Persson § 90 

Stina Andersson § 91 

Helén Burstedt § 99 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 84 

Diarienr: SK-2020/00632 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 

nämnd december 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

Ärendebeskrivning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens föredragningslista 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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Revisionsdialog 9.00-10.00 
 

§ 85 

 

Revisionsdialog 
Årligen återkommande dialog mellan Kommunrevisionen och gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden. 
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Beslutsärenden 
 

§ 89 

Diarienr: SK-2020/00648 

Rapport - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

fördjupade ekonomi- och personalrapport 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

-att godkänna fördjupad ekonomirapport avseende perioden januari-

november 2020 

 

-att godkänna fördjupad personalrapport avseende perioden januari-

november 2020 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om att förändra 

rapportstrukturen för kommunens nämnder och bolag. En fördjupad 

ekonomi- och personalrapport levereras nämnden i syfte att underlätta 

sammanställning och bedömning av uppgifter om väsentliga ekonomi- och 

personalförhållanden i kommunens nämnder inför kommunstyrelsens 

rapportering till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördjupade ekonomi- och 

personalrapport för perioden januari – november 2020 enligt bilagor. 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef och Åsa Bergström, personalchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen, Anette Sjödin SLK ekonomi  
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§ 90 

Diarienr: SK-2020/00543 

GVN, yttrande över remiss - Medborgarlöften inför 

2021-2022 

 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 

UmeBrå enligt förslag.  

Ärendebeskrivning 

UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. 

UmeBrå planerar, utformar och utvecklar medborgarlöftena i samarbete 

med Polismyndigheten. Medborgarlöften syftar till ett effektivare 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga 

förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med 

lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöftena konkretiserar parternas 

samverkan och ligger till grund för planerade aktiviteter och följs 

kontinuerligt upp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bereds 

möjlighet att lämna yttrande på ”Medborgarlöfte 2021-2022 Umeå 

kommun”. 

 

Yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningen vill lyfta ett förslag kopplat till rubriken 

”Öka trygghet och minska brottslighet”. Föreslaget tillägg är i texten 

markerat med fet stil. ”Polisen, i samverkan med Umeå kommun, lovar att 

verka för att fler medborgare engagerar sig i grannsamverkan och 

därigenom bidrar till att öka trygghet och minska brottsligheten i Umeå 

kommun”.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppfattning är att 

den kommunala allmännyttan i hög grad kan medverka, bidra och 

underlätta detta arbete men då det inte rör vår verksamhet behöver 

ändringen av formuleringen ske i samråd med det kommunala 

allmännyttiga bostadsbolaget.   
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde vill understryka vikten av 

samverkan och fokus på det förebyggande arbetet. Nämnden välkomnar 

det tillagda förslaget med ett nytt löfte om krafttag mot narkotika och 

andra droger med förhoppning om att det i förlängningen genererar en 

ökad trygghet och minskad brottslighet. En förhoppning är att detta löfte 

också ska bidra till fler samverkansytor mellan polisen och 

gymnasieskolorna. Precis som medborgarlöftet signalerar ska fokus ligga på 

det främjande och förebyggande arbetet och om det är möjligt skulle 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gärna se ett tydliggörande i 

ambitionen likt det som återfinns för löftena kring trafik och 

informationsinsatser. Detta skulle kunna göras t.ex. genom förslaget 

markerat med fet stil: ”Polisen och Umeå kommun lovar att göra sitt 

yttersta för att skydda unga i Umeå från narkotika och andra droger. Fokus 

ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd. Som ett 

led i detta arbete kommer närpoliser kopplas till respektive 

gymnasieskola för att varje läsår besöka verksamheten och föra en 

samverkansdialog med ledningen.” Detta är extra angeläget på våra 

introduktionsprogram där det finns signaler om en stark misstro till poliser 

och relationsstärkande och tidiga insatser kan i hög grad verka 

brottsförebyggande. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde hade gärna tagit del av mer 

information och motiveringar till varför löften föreslås tas bort, det är svårt 

att utifrån bifogat material ta ställning till om dessa löften avses uppfyllas 

på annat sätt eller om ansvaret för dessa tydligt fördelats till någon annan 

part.  Angående förslaget att ta bort löftet ” Umeå kommun och polisen ska 

fortsätta att arbeta tillsammans vid större ungdomsarrangemang och 

storhelger för ökad trygghet.” ställer sig gymnasie- och vuxenutbildningen 

sig undrande till motiveringen av detta. Nämndens inställning är att detta 

är ett löfte som efter pandemin fortsatt kommer att vara aktuellt och vill 

således att det ska finnas ett löfte som signalerar detta. 

Angående förslaget att ta bort löftet ”Umeå kommun och polisen lovar att 

bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om 

hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer” anser 

gymnasie- och vuxenutbildningen att det i många delar uppfylls genom 

löftet ”Polisen och Umeå kommun lovar att verka för att öka 

medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på 
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så sätt förhindra och förebygga brott.” och ställer sig bakom förändringen 

med motiveringen att det i ”Handlingsplan mot våld” finns en tydlig agenda 

för detta arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Medborgarlöfte 2021-2022 Umeå Kommun 

Bilaga: Översikt, förändringar av medborgarlöften. 

 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 
 

Yrkande 

Peter Vigren (S) för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå 
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§ 91 

Diarienr: SK-2020/00489 

Regler gällande elevresor för gymnasieelever i 

Umeå kommun. 

 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

• att anta föreslaget reglemente för elevresor med tillägget att även 

elever som bor växelvis ska vara berättigade till bidrag för elevresor 

enligt förslag nr 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Elevresor  

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Däremot har dessa 

elever under vissa förutsättningar, rätt till bidrag till elevresor enligt lagen 

(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.  

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan folkbokföringsadress 

och skola. Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker 

med digital vägdatabas, GIS-system (Dnr: SK-2020/00489). Bidraget beviljas 

i första hand i form av ett reskort. Ersättning kan även utgå som en 

kombination av reskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.  

För elever som går i gymnasiesärskolan gäller reglementet för skolskjuts. 

 

Resor inom skolans verksamhet som sker under skoldagen, exempelvis 

studiebesök, friluftsdagar, APL eller undervisning på annan plats räknas 

inte som elevresor som är bidragsgrundande enligt detta reglemente.  

 

För att vara berättigad till bidrag för elevresor ska samtliga följande 

punkter vara uppfyllda:  

• Eleven är skriven i Umeå kommun  

• Eleven studerar på heltid  

• Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km  

• Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg  
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• Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)  

Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 

20 år.   

Reskortet är en personlig värdehandling och innehåller två bussresor per 

skoldag inom Västerbotten och innefattar även vid behov resor med tåg 

och övergång till tätortstrafik i enlighet med Länstrafikens regler. Kortet är 

avsett endast för resor mellan hem och skola och kan dras in vid missbruk. 

Missbruk av kort kan medföra en polisanmälan. Förlorat eller förstört kort 

ersätts mot en administrativ avgift på 300kr.  

 

Kontantersättning/resetillägg  

Elev som uppfyller ovanstående regler för elevresor och som där avståndet 

till närmaste hållplats från folkbokföringsadressen är minst 4 km, kan 

ansöka om kontantersättning/resetillägg. Avståndsmätning mellan 

folkbokföringsadress och hållplats sker med digital vägdatabas, GIS-system. 

Med närmaste hållplats avses den hållplats där eleven kan vara på skolan 

kl. 08.15 och i bostaden senast kl. 18.00. Elevens resväg till skolan ska inte 

överstiga 2 timmar.  

Ersättning utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning 

med egen bil, för de kostnader eleven har för resor mellan 

folkbokföringsadress och hållplats. Reseersättning uppgår till högst 1/30 av 

prisbasbelopp för den totala ersättningen (reskort och kostnaden för resor 

mellan folkbokföringsadress och hållplats). Kontantersättning ges de hela 

kalendermånader som eleven har utgifter för resor mellan 

folkbokföringsadress och hållplatsen under ett läsår, dvs i normalfallet 

september - maj. Ansökan om kontantersättning ska inkomma senast fyra 

veckor efter terminstart (eller senast fyra veckor efter påbörjad utbildning 

eller flytt). Utbetalning sker månadsvis. Det sker ingen utbetalning 

retroaktivt.  

Kontantersättning kan även ges för egenavgiften för resor som bekostas av 

det allmänna, exempelvis färdtjänst.  

 

Återkrav  

Om en elev som är berättigad ersättning för elevresor mister rätten till 

studiehjälp kan det också innebära att rätten till bidrag till elevresor och 

kontantersättning/resetillägg dras tillbaka. Om villkoren för rätten till 

ersättning förändras, t.ex. studier avbryts, byte av skola eller flytt och 
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ersättning utbetalats på felaktiga grunder, kommer ersättningen att 

återkrävas. Eleven kan ej kvittera ut ersättning från mer än en kommun, 

sker det blir eleven återbetalningsskyldig. 

 

Beslut av nämnd enligt 1 eller 2 

1. Antagande av reglementet inkl. ändring att endast omfatta elevens 

folkbokföringsadress från och med 210101 

Tidigare har elever vars folkbokföringsadress är närmare än 6 

kilometer från skolan varit berättigad till bidrag för elevresor om 

eleven bor växelvis hos en vårdnadshavare som bor mer än 6 

kilometer från skolan om den vårdnadshavaren också är skriven i 

Umeå kommun. Ändringen skulle gälla för nya ansökningar dvs elever 

som fått beviljat bidrag till elevresor före 201231 behåller sitt bidrag 

till elevresor. Ändringen skulle på sikt innebära en besparing på ca 300 

tkr/år. Flera kommuner i Sverige tex Sundsvall och Skellefteå utgår 

ifrån elevens folkbokföringsadress vid beslut om bidrag till elevresor 

för sina gymnasieelever. 

 

2. Antagande av reglementet men med tillägget att även elever som 

bor växelvis ska vara berättigade till bidrag till elevresor. Följande 

tillägg kommer då att göras till reglementet ovan: 

Elevresor: Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan 

folkbokföringsadress och skola. Om elevens folkbokföringsadress är 

närmare än 6 kilometer från skolan men eleven bor växelvis hos en 

vårdnadshavare som bor mer än 6 kilometer från skolan är eleven 

även berättigad till bidrag till elevresor om den vårdnadshavaren är 

skriven i Umeå kommun. 

Kontantersättning/resetillägg: Vid växelvis boende utbetalas endast 

kontantersättning/resetillägg för halva månaden. 

Beredningsansvarig 

Stina Andersson, administrativ chef   

 

Yrkande 

Tobias Holmbom (V) för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 92 

Diarienr: SK-2018/00637 

GVN: Reviderad delegationsordning - Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden. Från beslutsdatum 

2020-06-17 § 51 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen 

revidering i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 

enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad delegationsordning är en följd av nämndsbeslutet om 

”regler gällande elevresor för gymnasieelever i Umeå kommun”. I dessa 

regleras rätten till bidrag för elevresor mellan folkbokföringsadressen och 

skolan.  

 

Beslut om rätten till bidrag för elevresor fattas med stöd av reglerna 

genom så kallat verkställighetsbeslut. Dessa beslut är inte 

överklagningsbara eftersom de har fattats utifrån nämndens fastställda 

regler för rätten till bidrag.   

För resetilläggen behöver däremot överväganden och ibland avsteg från 

reglerna göras med anledning av exempelvis funktionsnedsättning eller 

annan särskild omständighet. Dessa beslut är överklagningsbara genom 

laglighetsprövning varför nämnden föreslås revidera delegationsordningen 

med delegationsbeslut för resetillägg vid elevresor under avsnittet C.3.  

Beslutsunderlag 

Förslag reviderad delegationsordning, GVN 

Beredningsansvariga 

Maria Runarsdotter 

Kanslichef 

Yrkande 

Peter Vigren (S) för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
KS diarium   
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§ 93 

Diarienr: SK-2020/00639 

GVN: Internkontrollplan 2021 - Verksamhetskrav 

 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 

del av information om följsamhet med verksamhetskrav enligt bilaga 1. 

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. I Umeå kommuns riktlinjer (2011-09-26) och 

anvisningar från december 2019, gällande intern styrning och kontroll, 

anges att riskanalys ska genomföras i syfte att identifiera omständigheter 

som anses utgöra risk för att nämndens generella verksamhetskrav inte 

uppfylls. 

Beslutsunderlag 

I underlaget för de verksamhetskrav (bilaga 1) som ställs på nämnden 

indikeras graden av efterlevnad på en fyra-gradig skala. Generellt kan sägas 

att efterlevnaden av verksamhetskraven är relativt god. Utifrån dialog om 

brister i efterlevnad kommer förslag på identifierade risker och 

riskvärdering att presenteras för fortsatt dialog i decembernämnden. 

Bilagor 

Bilaga 1: GVN verksamhetskrav 2021 

Beredningsansvariga 

Maria Runarsdotter 

kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 94 

Diarienr: SK-2020/00069 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2020, 

2020-12-16 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2020-12-16 

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 
 

§ 95 

Diarienr: SK-2020/00063 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Coronasituationen 

Det är fortsatt väldigt omfattande smittläge och stor smittspridning i 

Umeå. Den 7 december trädde ett nationellt beslut i kraft om full 

distansundervisning för gymnasieskolor. Beslutet gäller till och med den 6 

januari, men efter samråd med smittskyddsläkare har nämndens 

ordförande fattat beslut om att förlänga distansundervisningen för 

kommunens gymnasieskolor. Det innebär att undervisningen nästa termin 

inledningsvis kommer att bedrivas på distans under perioden 210113–

210115.  

 

Julledighet 

Öppettider på Utbildningskontoret under julledighet är kl. 8-12 och är 

enbart till för bokade besök. 
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§ 96 

 

Resultat Medarbetarenkäten 
 

Personalchef Åsa Bergström presenterar genomförandet och utfallet från 

årets medarbetarenkät. 
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§ 97 

 

Kompetensförsörjningsplan 
 

Personalchef Åsa Bergström återrapporterar förvaltningens aktiviteter 

kopplade till nämndens kompetensförsörjningsplan. 
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§ 98 

 

Rapport från programråd 
Denna informationspunkt flyttas till nämndens sammanträde i januari. 
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§ 99 

 

Flyktingmottagning 
 

Nicklas Wallmark ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar ett 

upplägg till åtgärder för att komma tillrätta med nuvarande 

bostadsproblematik kopplad till kommunens flyktingmottagning. 

 

 

 

 


