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Anslaget tas ner:  
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Underskrift:   
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ingemar Andersson (S) 

Jan Lundberg (S) 

Lisa Stolt (V) 

Julia Algotsson (C) 

Thommy Bäckström (L) 

Frida Fröberg (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Emma Steen 

Anna Persson §§ 114–116 

Åza Hortell § 117 

Peter Östgård § 118 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 112 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

november 

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 

   
 

 

  



Sida 5 av 29 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-11-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 113 
Diarienr: SK-2021/00515 

GVN: Budget och uppdragsplan 2022 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

Uppdragsplan 2022 

-att med redaktionella ändringar godkänna arbetsutskottets förslag till 

uppdragsplan 2022 enligt nedan: 

 

Mål 

- År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och 

genomströmning i kommungruppen större städer 

- Genomströmningen på yrkesvux skall öka i relation till föregående år 

- Genomströmningen på grundvux skall öka i relation till föregående år 

- Minskade och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella 

prov och ämnes- /kursbetyg än riket i genomsnitt 

- Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildning skall öka 

- Upplevelser och inflytande och delaktighet i elevers lärande ska öka 

- Elevfrånvaron skall minska 

- Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet skall öka 

- Andelen elever som arbetar inom det yrke de utbildat sig till på 

yrkesvux skall öka i relation till föregående år 

- Andelen elever i UGS kommunala enheter skall bibehållas 

- Ungas hälsa 16–18 år skall förbättras (index 0–100) med särskilt fokus 

på flickors psykiska hälsa 

- De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket 

gör störst förbättringar 

- Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de 

gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genom snittliga 

förbättringarna för Umeå kommun 

- Öka jämställdheten i elevernas studieval 

- Ökad samordning mellan berörda aktörer och en ökad kommunal 

helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och 
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ensamkommande flyktingbarn 

- Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga 

trygghetssystemet skall minska i relation till föregående år 

- Andelen utlandsfödda på arbetsmarknadstorgen skall närma sig 

proportionen utlandsfödda i samhället 

- Andelen deltagare i våra arbetsmarknadsinsatser som provar att 

studera skall öka i relation till föregående år 

- Fortsatt arbete för att minska rektorernas arbetsbelastning 

- All personal i legitimationsgrundande yrken skall ha legitimation 

- Effektiv lokalanvändning 

- Antalet personer och antalet månader i försörjningsstöd skall minska 

- Fler personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbete eller 

studier 

- Fler personer med missbruksproblematik ska tidigt erbjudas 

arbetsmarknadsinriktade insatser i samverkan 

Uppdrag 

- Öka rättssäkerheten avseende aktualisering till arbetsmarknadstorgen, i 

synnerhet i relation till daglig verksamhet 

- Att presentera en modell för hur GVN kan ta sitt uppföljningsansvar för 

alla elever folkbokförda i Umeå kommun 

- Att bygga ut den ekonomiska redovisningen med en rapport avseende 

hur den kompensatoriska delen av elevpengen har använts 

- Avrapportera arbetet med den nya resursfördelningsmodellen 

avseende lärverktyg 

- Formulera en strategi för Yrkeshögskolans framtid i Umeå 

- Utvärdera coronapandemins effekter på digitaliseringsarbetet inom 

våra verksamheter 

- Noggrant följa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden, föreslå 

eventuella anpassningar av vår arbetsmarknadsenhet och löpande 

återrapportera arbetsmarknadsstatus till nämnden 

- Att delta i det kommunövergripande arbetet med jämställdhetsanalyser 

på Umeå kommuns budget genom att i första hand djupare analysera 

tilläggsbelopp 

- Fortsätta arbetet med att långtidssäkra våra naturbruksutbildningar i 

samverkan med relevanta aktörer och optimera nyttjandet av 
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Forslunda 

- I samverkan med hållbarhetsutskottet ta fram en strategi och 

åtgärdsplan för ekologisk och klimatmässig hållbarhet för våra 

verksamheter  

- Öppna sök till ett humanistiskt program vintern 2022. Om tillräckligt 

elevunderlag uppnås startar utbildningen HT-23 

- Undersök visstidsanställdas arbetssituation med syfte att kartlägga 

arbetsmiljö och arbetsvillkor, ex huruvida visstidsanställningen är 

självvald och hur kommunens personalpolitik bidrar till att möjliggöra 

fortsatt arbete i nämndens verksamheter 

- Fortsätta arbetet med att ta fram 1000 nya elevplatser i samverkan 

med tekniska nämnden 

- Utred hur vår elevpengsmodell kan differentiera mellan 

yrkesutbildningar som bedrivs i lärlingsform och utbildningar som 

bedrivs i klassrumsform 

- Förvaltningen skall i samråd med de politiska ungdomsförbunden 

arbeta fram nya riktlinjer för hur de inbjuds att besöka Umeås 

kommunala gymnasieskolor 

- Samarbeta med Bostaden om en ny strategi för bosättning avseende 

nyanlända som tar till vara på erfarenheterna från tidigare arbete med 

målsättningen att erbjuda permanenta boendelösningar i normalfallet. 

- Verksamheten skall kartlägga risker för diskriminering och hinder för 

elevers lika villkor och möjligheter utifrån ett diskrimineringsperspektiv 

och återrapporterar kartläggningen till nämnden. 

 
 

Överenskommelser mellan nämnder 
 

Samverkan för att uppnå egen försörjning 
För att möjliggöra för personer i behov av försörjningsstöd att så snart 

som möjligt nå självförsörjning krävs samverkan med en rad olika aktörer. 

Ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Umeå kommuns 

Arbetsmarknad, integration, samordningsförbund samt 

Arbetsförmedlingen har under 2021 formulerat småskaliga provrum för 

samverkan i individärenden som ska testas och utvärderas. Syftet är att 

hitta gemensamma arbetssätt som snabbare ger stöd för att uppnå egen 

försörjning och på det sättet minska risken för utanförskap och långvarigt 

behov av försörjningsstöd. För att möjliggöra att mer arbetstid läggs på 



Sida 8 av 29 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-11-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

att möta och stödja klienter satsar Individ- och familjenämnden på att 

digitalisera de administrativa delarna av försörjningsstöd. 

  

- Det ska leda till att våra gemensamma resurser i form av 

arbetskraft används till kompetensförsörjning. 

- Utvecklingsarbetet ska bidra till en helhetssyn på individen och 

leda till ett självständigt liv, genom självförsörjning och arbete. 

- Utvecklingsarbetet ska anpassa och utveckla arbetssätt och 

insatser utifrån de behov som ska tillgodoses. 

- När det gäller familjer ska barnrättsperspektivet finnas med i 

handläggning och framtagande av insatser. 

 

 

Budget 2022 

-att godkänna förslag till budget per verksamhet 2022  

 

-att fastställa resursfördelningsmodellens parametrar för 2022 enligt 

bilagor 

 

 

Ärendebeskrivning 

I uppdragsplanen anges och beskrivs nämndens ansvarsområde och 

uppdrag till verksamheten genom mål, resultatmått, uppdrag till 

förvaltningen samt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden. Nämndens 

långsiktiga strategier, som delas av för- och grundskolenämnden, är 

förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. De 

gemensamma strategierna syftar till att hålla en röd tråd för 

barnets/elevens utbildningsresa från förskola upp till vuxen ålder. 

  

Uppdragsplanen revideras varje år och inför 2022 års upplaga föreslås 

uppdrag till förvaltningen som är delvis eller inte genomförda att kvarstå 

samt att stryka uppdrag som har genomförts under året. Vidare har 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden för 2022 uppdaterats i 

uppdragsplanen. 
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Gällande revidering av styrkortet avser förvaltningen att återkomma med 

förslag på detta till decembernämnden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förslag uppdragsplan GVN 2022 

Bilaga 2: Fördelning av ram GVN 2022  

Bilaga 3: Parametrar i resursfördelningsmodell 2022 

Bilaga 4: Pedagogiskt stöd; basstöd och meritvärdesbaserat tillägg 2022 

Bilaga 5: Elevpeng per program inom kommunala gymnasieskolan 2022 

 

Beredningsansvariga 

Sofia Öberg, ekonomichef 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

   
 

Yrkanden uppdragsplan 2022 

 

Arbetsutskottet gemensamt för: 

Mål 

- År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och 

genomströmning i kommungruppen större städer 

- Genomströmningen på yrkesvux skall öka i relation till föregående år 

- Genomströmningen på grundvux skall öka i relation till föregående år 

- Minskade och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella 

prov och ämnes- /kursbetyg än riket i genomsnitt 

- Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildning skall öka 

- Upplevelser och inflytande och delaktighet i elevers lärande ska öka 

- Elevfrånvaron skall minska 

- Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet skall öka 

- Andelen elever som arbetar inom det yrke de utbildat sig till på yrkesvux 

skall öka i relation till föregående år 

- Andelen elever i UGS kommunala enheter skall bibehållas 

- Ungas hälsa 16–18 år skall förbättras (index 0–100) med särskilt fokus 

på flickors psykiska hälsa 

- De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket 
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gör störst förbättringar 

- Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de 

gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genom snittliga 

förbättringarna för Umeå kommun 

- Öka jämställdheten i elevernas studieval 

- Ökad samordning mellan berörda aktörer och en ökad kommunal 

helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och 

ensamkommande flyktingbarn 

- Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga 

trygghetssystemet skall minska i relation till föregående år 

- Andelen utlandsfödda på arbetsmarknadstorgen skall närma sig 

proportionen utlandsfödda i samhället 

- Andelen deltagare i våra arbetsmarknadsinsatser som provar att 

studera skall öka i relation till föregående år 

- Fortsatt arbete för att minska rektorernas arbetsbelastning 

- All personal i legitimationsgrundande yrken skall ha legitimation 

- Effektiv lokalanvändning 

- Antalet personer och antalet månader i försörjningsstöd skall minska 

- Fler personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbete eller 

studier 

- Fler personer med missbruksproblematik ska tidigt erbjudas 

arbetsmarknadsinriktade insatser i samverkan 

Uppdrag 

- Öka rättssäkerheten avseende aktualisering till arbetsmarknadstorgen, 

i synnerhet i relation till daglig verksamhet 

- Att presentera en modell för hur GVN kan ta sitt uppföljningsansvar för 

alla elever folkbokförda i Umeå kommun 

- Att bygga ut den ekonomiska redovisningen med en rapport avseende 

hur den kompensatoriska delen av elevpengen har använts 

- Avrapportera arbetet med den nya resursfördelningsmodellen avseende 

lärverktyg 

- Formulera en strategi för Yrkeshögskolans framtid i Umeå 

- Utvärdera coronapandemins effekter på digitaliseringsarbetet inom 

våra verksamheter 

- Noggrant följa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden, föreslå 
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eventuella anpassningar av vår arbetsmarknadsenhet och löpande 

återrapportera arbetsmarknadsstatus till nämnden 

- Att delta i det kommunövergripande arbetet med jämställdhetsanalyser 

på Umeå kommuns budget genom att i första hand djupare analysera 

tilläggsbelopp 

- Fortsätta arbetet med att långtidssäkra våra naturbruksutbildningar i 

samverkan med relevanta aktörer och optimera nyttjandet av Forslunda 

- I samverkan med hållbarhetsutskottet ta fram en strategi och 

åtgärdsplan för ekologisk och klimatmässig hållbarhet för våra 

verksamheter  

- Öppna sök till ett humanistiskt program vintern 2022. Om tillräckligt 

elevunderlag uppnås startar utbildningen HT-23 

- Undersök visstidsanställdas arbetssituation med syfte att kartlägga 

arbetsmiljö och arbetsvillkor, ex huruvida visstidsanställningen är 

självvald och hur kommunens personalpolitik bidrar till att möjliggöra 

fortsatt arbete i nämndens verksamheter 

- Fortsätta arbetet med att ta fram 1000 nya elevplatser i samverkan 

med tekniska nämnden 

- Utred hur vår elevpengsmodell kan differentiera mellan 

yrkesutbildningar som bedrivs i lärlingsform och utbildningar som 

bedrivs i klassrumsform 

- Förvaltningen skall i samråd med de politiska ungdomsförbunden 

arbeta fram nya riktlinjer för hur de inbjuds att besöka Umeås 

kommunala gymnasieskolor 

- Samarbeta med Bostaden om en ny strategi för bosättning avseende 

nyanlända som tar till vara på erfarenheterna från tidigare arbete med 

målsättningen att erbjuda permanenta boendelösningar i normalfallet. 

- Verksamheten skall kartlägga risker för diskriminering och hinder för 

elevers lika villkor och möjligheter utifrån ett diskrimineringsperspektiv 

och återrapporterar kartläggningen till nämnden. 

 

Överenskommelser mellan nämnder 

 

Samverkan för att uppnå egen försörjning 

För att möjliggöra för personer i behov av försörjningsstöd att så snart 

som möjligt nå självförsörjning krävs samverkan med en rad olika aktörer. 
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Ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Umeå kommuns 

Arbetsmarknad, integration, samordningsförbund samt 

Arbetsförmedlingen har under 2021 formulerat småskaliga provrum för 

samverkan i individärenden som ska testas och utvärderas. Syftet är att 

hitta gemensamma arbetssätt som snabbare ger stöd för att uppnå egen 

försörjning och på det sättet minska risken för utanförskap och långvarigt 

behov av försörjningsstöd. För att möjliggöra att mer arbetstid läggs på 

att möta och stödja klienter satsar Individ- och familjenämnden på att 

digitalisera de administrativa delarna av försörjningsstöd. 

  

- Det ska leda till att våra gemensamma resurser i form av 

arbetskraft används till kompetensförsörjning. 

- Utvecklingsarbetet ska bidra till en helhetssyn på individen och 

leda till ett självständigt liv, genom självförsörjning och arbete. 

- Utvecklingsarbetet ska anpassa och utveckla arbetssätt och 

insatser utifrån de behov som ska tillgodoses. 

- När det gäller familjer ska barnrättsperspektivet finnas med i 

handläggning och framtagande av insatser. 

 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 

Miljöpartiet för bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Ändringsyrkanden uppdragsplan 2022 

 

Moderaterna för: 

att stryka  

- Andelen elever i UGS kommunala enheter skall bibehållas 

- Samarbeta med Bostaden om en ny strategi för bosättning avseende 

nyanlända som tar tillvara på erfarenheterna från tidigare arbete med 

målsättningen att erbjuda permanenta boendelösningar i normalfallet. 

 

 

Centerpartiet och Liberalerna för bifall till Moderaternas första 

ändringsyrkande. 
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för avslag till Moderaternas 

ändringsyrkanden. 

 

Tilläggsyrkanden uppdragsplan 2022 

  

Moderaterna för: 

- Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan 

inom 24 timmar 

- Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas 

- Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande 

av lärarassistenter 

- Säkerställ att alla gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att driva UF‐

företag 

- Alla kommunala skolor ska ombildas till intraprenader. Med syfte att 

verksamheten ska drivas med ekonomisk självständighet och egen profil 

- Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås 

gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete 

- Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på 

skolorna, där narkotikahundar kan användas 

- Den kommunala förvaltningen ska i större utsträckning ordna 

lärlingsplatser åt studerande på yrkesutbildningar med syfte att underlätta 

för eleverna att komma ut på arbetsmarknaden efter utbildningen 

 

 

Centerpartiet och Liberalerna för bifall till Moderaternas första 

tilläggsyrkande. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för avslag till Moderaternas 

tilläggsyrkanden. 

 

 

Vänsterpartiet för: 

-Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden i samverkan med för- och 

grundskolenämnden inrättar ett ”Resurscentrum för genus och 

jämställdhet”, med uppgift att stödja och utveckla arbetet för jämställdhet 

och att motverka alla former av diskriminering inom hela 

utbildningsområdet – från förskola till vuxenutbildning.  
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Socialdemokraterna för avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till mål och uppdrag, bifall 

mot avslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och 

finner att nämnden beslutar att avslå Vänsterpartiets yrkande. 

 

Vidare prövar ordföranden Moderaternas ändrings- och tilläggsyrkanden i 

sin helhet, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar att avslå 

Moderaternas yrkanden.  

 

Ordföranden prövar därefter Centerpartiets och Liberalernas yrkanden om 

att bifalla Moderaternas första ändringsyrkande liksom deras första 

tilläggsyrkande, avslag mot bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå 

Centerpartiets och Liberalernas yrkanden. 

 

Reservation 

Madelene Nord (M): Moderaterna till förmån för eget yrkande. 

 

 

Yrkanden budget 2022 

 

Socialdemokraterna för: 

bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Vänsterpartiet för: 

-Att avslå budgetförslaget till förmån till Vänsterpartiets budget. 

Nuvarande budget innebär bland annat att tillskottet från skolmiljarden 

används för att klara för icke finansierat lagstadgade verksamheter för år 

2022. 

-Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äskar medel från 

kommunstyrelsen för att fullt ut finansiera nämndens redovisade behov för 

2022. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot 

Vänsterpartiets yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Reservation 

Mats Lundström (V): Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. Umeå har högt ställda målsättningar för våra verksamheter, med 

bland annat höga meritvärden i gymnasiet och godkända betyg inom 

vuxenutbildningen. Detta kombinerat med en utbildningsskuld från 

pandemiåren skapar en skör situation. Skolmiljarden syftar till att bland 

annat motverka den utbildningsskuld som kommit av pandemin. Liggande 

budgetförslag innebär att medel från skolmiljarden används för att 

kompensera för att kommunfullmäktige inte finansierat lagstadgade 

verksamheter för år 2022. 

För att rusta nämnden för kommande utmaningar men också ge skolan en 

chans att nå de mål som ska eftersträvas valde Vänsterpartiet att prioritera 

ytterligare 40 miljoner kronor i sitt budgetförslag för 2022, för att kunna 

möta nämndens behov.  

Nu står gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inför konkreta förslag på 

nedskärningar för att kunna hålla den omöjligt strama budget som 

beslutats om. Vänsterpartiet ser riskerna med att utsätta dessa viktiga 

verksamheter för fler stålbad. Vi yrkar därför att nämnden ska äska medel 

från det stora överskott kommunen gått med i år för att täcka dessa glapp i 

budgeten för 2022. 
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§ 114 
Diarienr: SK-2021/00502 

GVN: Yttrande över förslag till finansiering av vård- 

och omsorgscollege och praktikplatsen.se 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna yttrande till 

Kommunfullmäktige enligt förslag. 

 

Nämnden beslutar vidare att ärendet justeras omedelbart. 

 

Ärendebeskrivning 

Vård och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta 
kompetensutmaningen inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- 
och omsorgscollege samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad 
utbildning, attraktivitet/status i yrke och utbildning samt 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en 
långsiktig och hållbar verksamhet och budget.  
 
210909 beslutade primärkommunala beredningen att rekommendera 

kommunerna i Västerbottens län att besluta att finansiering av vård- och 

omsorgscollege och praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad 

överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2022-2026 mellan 

Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län. Med anledning 

av detta bereds gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter inför beslut i Kommunfullmäktige.  

Yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget 

som innebär en inkludering av finansiering av vård- och omsorgscollege och 

praktikplatsen.se i en ny reviderad överenskommelse om samverkan för 

regional utveckling mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län. Överenskommelsen innebär att man långsiktigt säkrar 

viktiga stödfunktioner för att säkerställa att vård- och omsorgsutbildningar 

kan bedrivas på ett adekvat sätt.  
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Den nya finansieringsmodellen innebär en ökning av kostnaderna för 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens räkning (enligt 

finansieringsförslag beskrivet i bifogat i beslutsunderlag). Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vill därför understryka att förslag som påverkar 

budgetprocessen generellt behöver kommuniceras och förankras i mycket 

god tid och detta behov har inkommit försent inför budgetprocessen 2022. 

För dessa ökade kostnader har inte finansiering erhållits från 

Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Primärkommunala beredningens protokoll (21-09-09, § 63) 

Bilaga 2: PM VOC finansiering 2022 framåt 

 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvarig inför KSNAU, Tomas Jakobsson  
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§ 115 
Diarienr: SK-2021/00486 

GVN: Ansökan utvecklingsanslag - Social hållbarhet 

- Operativt förebyggande team och Sociala 

insatsgruppen (SIG) 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden ansöker 

om medel ur utvecklingsanslaget för social hållbarhet i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

 

Nämnden beslutar vidare att ärendet justeras omedelbart. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

social hållbarhet. Våren 2021 beviljades en gemensam ansökan av 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ-och familjenämnden och 

för-och grundskolenämnden. Denna ansökan avser en fortsatt samverkan 

och utveckling av det tidigare beviljade projektet i enlighet med bifogad 

ansökan (bilaga). 

 

Utvecklingsinitiativ och projekt som finansieras av utvecklingsanslaget för 

social hållbarhet ska bidra till att Umeå fortsätter att växa tryggt och 

säkert. Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur 

utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas:  

 

• har en proaktiv ansats och gynnar barn, ungdomar och deras föräldrar.  

• avser att motverka framväxten av utsatta områden, barnfattigdom, 

segregation och kriminalitet.  

• nyttjar, testar, utvecklar evidensbaserad praktik/kunskapsbaserade 

arbetssätt  

• bidrar till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö  
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• bedrivs i samarbete mellan kommunens förvaltningar, Regionen, 

myndigheter, näringsliv och föreningsliv/civilsamhälle.  

• medfinansieras av ansvarig nämnd  

 

Utifrån ovanstående föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

tillsammans med individ- och familjenämnden och för- och 

grundskolenämnden ansöka om 3 913 000 SEK för 2022 ur 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet, för att fortsätta utveckla och 

implementera konceptet Operativt förebyggande team samt insatsen 

SIG (Social insatsgrupp) i enlighet med ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Ansökan utvecklingsanslaget för social hållbarhet. 

Beredningsansvariga 

Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef IFO 

Fredrik Strandgren, skolstrateg 

Anna Persson, skolstrateg 

 

 

Yrkanden 
Vänsterpartiet för återremiss av ärendet med nedanstående motivering 

 

-att i ansökan om medel ur utvecklingsanslag för social hållbarhet 
förtydliga skolans roll och kopplingen till skolans sociala och fostrande 
roll. 
  
-att i ansökan om medel ur utvecklingsanslag för social hållbarhet 
komplettera med metoder och uppföljning som är tydligare kopplat till 
samarbete och samordning med föräldrar, föreningsliv och barnen 
själva. 
 

Miljöpartiet för bifall till tjänsteskrivelsen. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets yrkande om återremiss mot att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att nämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Inget motyrkande till tjänsteskrivelsens förslag finns. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 116 
Diarienr: SK-2021/00486 

GVN: Ansökan utvecklingsanslag social hållbarhet - 

Underlätta återgång till studier för elever som 

omfattas av kommunalt aktivitetsansvar 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden ansöker 

om medel ur utvecklingsanslaget för social hållbarhet i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

 

Nämnden beslutar vidare att ärende justeras omedelbart. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

social hållbarhet. Utvecklingsinitiativ och projekt som finansieras av 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet ska bidra till att Umeå fortsätter 

att växa tryggt och säkert. Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan 

om medel ur utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas.  

 

• har en proaktiv ansats och gynnar barn, ungdomar och deras föräldrar.  

• avser att motverka framväxten av utsatta områden, barnfattigdom, 

segregation och kriminalitet.  

• nyttjar, testar, utvecklar evidensbaserad praktik/kunskapsbaserade 

arbetssätt  

• bidrar till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö  

• bedrivs i samarbete mellan kommunens förvaltningar, Regionen, 

myndigheter, näringsliv och föreningsliv/civilsamhälle.  

• medfinansieras av ansvarig nämnd  
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Umeå kommuns kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär en skyldighet 

att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som 

inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande 

utbildning. Ansökan och initiativet avser att ytterligare verka för att 

undanröja hinder för att möjliggöra att elever återgår till studier.  

Utifrån ovanstående föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 

ansöka om 915 000 SEK för 2022 ur utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet i enlighet med bifogad ansökan (bilaga). 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Ansökan om medel ur utvecklingsanslag för social hållbarhet -

Underlätta återgång till studier för elever som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 117 
Diarienr: SK-2021/00332 

GVN: Revidering - Delegationsordning för gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden - Från beslutsdatum 

2021 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen 

revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

delegationsordning enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunallagen (KL 6:37) finns bestämmelser om delegering av ärenden 

inom en kommunal nämnd. Delegation innebär att beslutanderätten i 

ärenden som är angivna i delegationsordningen delegerats och att 

delegaten träder in i nämndens ställe, under förutsättning att utfärdade 

författningsbestämmelser, lagar, avtal, ekonomiska ramar och övriga 

riktlinjer för verksamheten iakttas. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås revidera 

delegationsordningen på nedanstående punkter:  

 

B.1.10; Åtagande om interkommunal ersättning, vuxenutbildning gymnasial 

nivå  

 

D.1.2; Beslut om mottagande av sökande 

a) Beslut om mottagande av sökande till grundläggande vuxenutbildning 

b) Beslut om mottagande av sökande till gymnasial vuxenutbildning 

c) Beslut om mottagande av sökande till särskild utbildning för vuxna 

d) Beslut om mottagande av sökande till utbildning i svenska för invandrare 

 

Revideringarna består av tilläggen att även Vuxenutbildningschef får 

delegation på att fatta beslut i ovanstående ärenden.  
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Beslut avseende såväl B.1.10 som D.1.2 fattas såväl kontinuerligt som 

frekvent och styrs till största delen av lagstiftning. Behovet av snabba 

beslut är stort för att möjliggöra fortsatt hantering i ansöknings- och 

mottagningsförfarandet och för att minimera risk för exkludering av 

sökande. 

 

Utöver detta fattas beslut om åtagande om interkommunal ersättning, 

vuxenutbildning gymnasial nivå (B.1.10) i samband med att ett yttrande 

över ansökan till annan kommun (D.1.1) skrivs. Ett yttrande innehåller 

beslut om huruvida Umeå kommun åtar sig att betala för utbildningen. I nu 

gällande delegationsordning korrelerar inte delegaterna för B.1.10 med 

D.1.1 och därför föreslås tillägg av delegat VuxC i B.1.10.  

 

Revideringarna syftar dels till att möjliggöra beslutsfattande inom en 

tidsram som minskar risken för medborgare att falla utanför 

antagningsurvalet, dels till att förlägga löpande beslutsfattande inom den 

verksamhet där mottagandet bedrivs. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Revideringsförslag GVN delegationsordning 

Bilaga 2: Beslutad GVN delegationsordning, fastställd 2021-05-26 § 69 

 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

Diariet 

Peter Lundgren, kommunikatör  
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§ 118 
Diarienr: SK-2021/00447 

GVN: Liberalerna - Motion 26/2021 - Inför 

fluorsköljning i skolan 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har inkommit med en motion angående införande av 

fluorsköljning i skolan. De vill att Umeå kommun undersöker möjligheterna 

att införa fluorsköljning som ett led i förebyggande tandhälsa. 

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag som styrker att daglig 

användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga karies i de 

permanenta tänderna hos barn och ungdomar. Även fluorinnehållande 

preventionsprogram såsom fluorsköljning dagligen, varje vecka eller var 

fjortonde dag kan minska kariesförekomsten hos barn och ungdomar. 

 

Yttrande 

Tandvårdsstrateg inom Region Västerbotten beskriver att fluor har stor 

effekt på förekomsten av karies och att det är en investering för framtiden, 

kariessjukdom kan förebyggas. Det är dock bättre att använda begreppet 

fluortillägg än fluorskölj då det finns andra sätt att tillföra fluor till exempel 

via lackning. Västra Götaland lyfts som ett exempel. Där fluorlackas alla 

barn från åk 6–9 1ggr/termin vilket innebär att ca 80 000 barns tänder 

lackas i skolmiljö. Två tandhygienister kommer till skolan och besöker en 

klass i taget. De har tillgång till ett större utrymme/klassrum men ingen 

särskild utrustning i övrigt. Tandhygienisterna har med sig fluorlack och 

förbrukningsmaterial. Tidsåtgång är cirka 1 timme i genomsnitt per klass 

för fluorlackning och hälsobudskap beroende av barnens ålder och antal. 

Samtycke inhämtas via brev till vårdnadshavare. I riskområden gör de detta 

2 ggr/termin. Ytterligare exempel är Robertsfors kommun där man 

fluorlackar och Vindelns kommun där tandvården startar ett projekt med 

fluorlackning i åk 4-9. Tandvårdsstrategen beskriver att tandvården i 
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Region Västerbotten förlorat skolan som arena och gärna vill ha den åter 

om erforderliga beslut fattas.  

 

Elevhälsans medicinska insats följer upp, via hälsosamtalet i förskoleklass, 

åk 4, åk 7 samt åk 1 på gymnasiet, tandborstning och användandet av söta 

drycker.  

 

Möjligheten att införa ett fluortillägg som ett led i förebyggande tandhälsa 

är en fråga för Region Västerbotten att besluta då det är deras uppdrag att 

finansiera, organisera och genomföra. Tanken med fluortillägg är god men 

det är många olika aktörer som gärna vill nyttja skolan som arena. Det är 

viktigt att sätta det i relation till elevernas garanterade undervisningstid. 

Att beakta vid ett eventuellt samarbete är även exempelvis frågor som 

lämpliga lokaler, logistik, samordning och samtyckesinhämtande från 

vårdnadshavare.  

 

Vidare behöver Region Västerbotten vid beslut beakta att Umeå kommun 

är skolhuvudman för de elever som går i våra kommunala skolor. Inom 

grundskolan är det 85 % av kommunens skolpliktiga barn som går i 

kommunala skolor och 15 % i fristående 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. 

 

Frågan om att utreda möjligheten att genomföra fluorsköljning som ett led 

i förebyggande tandhälsa behöver riktas till Region Västerbotten för 

inriktningsbeslut innan nästa steg kan tas för en dialog om eventuell 

samverkan med Umeå kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Motion 26/2021 

Beredningsansvarig 

Peter Östgård, elevhälsochef 
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Yrkanden 

Liberalerna för bifall till motionen. 

 

Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot liberalernas yrkande om 

bifall till motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Alf Molin (L) till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 119 

 

Diarienr: SK-2021/00015 

GVN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-11-

24 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-11-24 

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 
 

§ 120 

Diarienr: SK-2021/00011  

Utbildningsdirektören informerar 
 

Ekonomichef Sofia Öberg avger ekonomirapport. 

 

Information ges gällande finansiering kopplad till restaurangprogrammets 

inventarier. 

 

Coronasituationen inom nämndens område är för närvarande stabil och 

inga smittoutbrott har rapporterats under hösten. Kontinuerlig kontakt förs 

med regionens smittskyddsläkare.  

 

 


