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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tichaona Dumba Maphosa (S) 
Jan Lundberg (S) 
Tommy Strand (M) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
Alice Nikmanesh (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Nicklas Wallmark 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Marcus Bystedt 
Anna Persson 
Helén Andersson 
Dan Gideonsson 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 77 
Diarienr: SK-2020/00632 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 
november 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att fastställa dagordningen med tillägg av ärende § 78 
 
-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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§ 78 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndssammanträde – inom 
stängda dörrar november 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i 
november 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 november. 
 
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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§ 79 
Diarienr: SK-2020/00601 

Budget och uppdragsplan 2021, reviderade styrkort 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
Uppdragsplan 2021 
Att godkänna Socialdemokraternas förslag till uppdragsplan 2021 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 kommunal helhetssyn kring 

vuxna och unga elever med målet att leva ett självständigt liv 
- 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 
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- 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 
- Öka antalet nyanställningar oh praktikplatser för personer med 

funktionsnedsättning 
- Effektiv lokalanvändning 
 
Uppdrag 

- öka rättssäkerheten avseende aktualisering till arbetsmarknadstorgen, i 
synnerhet i relation till daglig verksamhet 

- Skapa förutsättningar för en start av ett humanistiskt program senast 2023 
- Arbetsträning i ordinarie arbetsmarknad skall vara ledande för 

arbetsmarknadsenheten 
- Se över rutin och utformning för mottagande och undervisning av nyanlända 

elever och föreslå förbättringsåtgärder 
- Som ett led i implementeringen av ny kommunorganisation ges 

utbildningsdirektören i uppdrag att leda arbetet med att organisera och 
anpassa ekonomi- och personalresurser 

- Att presentera en modell för hur GVN kan ta sitt uppföljningsansvar för alla 
elever folkbokförda i Umeå kommun 

- Genomföra en inventering av behovet av fortbildning, vidareutbildning, 
utbildning och kompetensutveckling i samverkan med personal och ledare 

- Utvärdera hur övergången mellan individer i arbetsmarknadsinsatser till 
reguljär arbetsmarknad kan utmynna i ett socialt hållbart arbetsliv 

- 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 
- I samarbete med berörda myndigheter göra insatser för att validera och 

tillvarata utlandsföddas kompetens 
- Noggrant följa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden, föreslå 

eventuella anpassningar av vår arbetsmarknadsenhet och löpande 
återrapportera arbetsmarknadsstatus till nämnden 

- Fortsätta arbetet med att långtidssäkra våra naturbruksutbildningar och 
optimera nyttjandet av Forslunda 
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- Att delta i det kommunövergripande arbetet med jämställdhetsanalyser på 
Umeå kommuns budget och att djupare analysera tilläggsbelopp 

 
 
Styrkort 2021 
Att godkänna förslag till styrkort 2021  
 
Budget 2021 
Att, med redaktionella ändringar, godkänna förslag till budget per verksamhet  
 
Att fastställa resursfördelningsmodellens parametrar för 2021 enligt bilagor  
 

Protokollsanteckning 
Mats Lundström (V): 
Den budget som presenterades vid dagens sammanträde bygger på den 
budgetram som beslutats i fullmäktige. Det är en ram som inte ger utrymme för 
de beräknade kostnadsökningar som vi kan se inför kommande verksamhetsår, I 
fullmäktige la Vänsterpartiet fram ett eget budgetförslag som skulle kunnat täcka 
såväl indexuppräkning som de volymökningar som prognosen för 2021 visar på. 
  
Den budget som idag beslutats i nämnden innebär tydliga besparingar för främst 
gymnasieskolan som redan idag arbetar under ansträngda förhållanden med en 
blandning av både undervisning på plats och med distansundervisning under 
denna tid präglad av pandemin. Tyvärr sänder ett beslut om nerdragningar i 
budget fel signaler till såväl elever, föräldrar som lärare. 
 
Därför kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom den av förvaltningen framtagna 
budgeten utifrån en allt för snäv budgetram. 
 
För Vänsterpartiet 
 
 

Ärendebeskrivning 
I förslag till uppdragsplan 2021, behålls uppdrag från 2020 som är delvis eller inte 
genomförda. Genomförda uppdrag har strukits. Uppdragsplanen har uppdaterats 
med kommunfullmäktiges (KF) uppdrag för 2021 som riktas till nämnden. Dessa är 
elva till antalet jämfört med 2020 års KF uppdrag som var 16. 
 
Vidare har styrkortet uppdaterats och anpassats till 2021 års KF mål som är 12 till 
antalet jämfört med 2020 års KF mål som var 17. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag uppdragsplan GVN 2021 
Bilaga 2: GVN budgetförslag 2021, per verksamhet  
Bilaga 3: Parametrar i resursfördelningsmodell 2021 
Bilaga 4: Pedagogiskt stöd; basstöd och meritvärdesbaserat tillägg 2021 
Bilaga 5: Elevpeng per program inom kommunala gymnasieskolan 2021 
Bilaga 6: Förslag GVN styrkort 2021 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef  
Maria Runarsdotter, kanslichef 
 
 

Yrkanden uppdragsplan 2021 
 
Socialdemokraterna 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 
- År 2025 presterar pojkar 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen 

större städer 
- 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 
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- Ökad samordning mellan berörda aktörer och en kommunal helhetssyn kring 
vuxna och unga elever med målet att leva ett självständigt liv 

- 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 
- Öka antalet nyanställningar oh praktikplatser för personer med 

funktionsnedsättning 
- Effektiv lokalanvändning 
 
 
Uppdrag 

- öka rättssäkerheten avseende aktualisering till arbetsmarknadstorgen, i 
synnerhet i relation till daglig verksamhet 

- Skapa förutsättningar för en start av ett humanistiskt program senast 2023 
- Arbetsträning i ordinarie arbetsmarknad skall vara ledande för 

arbetsmarknadsenheten 
- Se över rutin och utformning för mottagande och undervisning av nyanlända 

elever och föreslå förbättringsåtgärder 
- Som ett led i implementeringen av ny kommunorganisation ges 

utbildningsdirektören i uppdrag att leda arbetet med att organisera och 
anpassa ekonomi- och personalresurser 

- Att presentera en modell för hur GVN kan ta sitt uppföljningsansvar för alla 
elever folkbokförda i Umeå kommun 

- Genomföra en inventering av behovet av fortbildning, vidareutbildning, 
utbildning och kompetensutveckling i samverkan med personal och ledare 

- Utvärdera hur övergången mellan individer i arbetsmarknadsinsatser till 
reguljär arbetsmarknad kan utmynna i ett socialt hållbart arbetsliv 

- 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 



Sida 11 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

- I samarbete med berörda myndigheter göra insatser för att validera och 
tillvarata utlandsföddas kompetens 

- Noggrannt följa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden, föreslå 
eventuella anpassningar av vår arbetsmarknadsenhet och löpande 
återrapportera arbetsmarknadsstatus till nämnden 

- Fortsätta arbetet med att långtidssäkra våra naturbruksutbildningar och 
optimera nyttjandet av Forslunda 

- Att delta i det kommunövergripande arbetet med jämställdhetsanalyser på 
Umeå kommuns budget och att djupare analysera tilläggsbelopp 

 

 
Ändringsyrkande uppdragsplan 2021 
 
Moderaterna för: 
-att stryka målet: ”Andelen elever i UGS kommunala enheter skall bibehållas.” 
 

Tilläggsyrkanden uppdragsplan 2021 
 
Moderaterna för: 
1. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 
timmar. 
2. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.  
3. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i 
skolans förebyggande arbete mot narkotika.  
4. Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där 
narkotikahundar kan användas. 
5. Verka för att den kommunala förvaltningen i större utsträckning ska ordna 
lärlingsplatser år studerande på yrkesutbildningar med syftet att underlätta för 
eleverna att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.  
 
Vänsterpartiet för: 
1. Att utreda och lägga fram förslag på hur HLT som strukturerad 
samverkansmodell kan implementeras även i gymnasieskolan. 
2. Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med för- och 
grundskolenämnden som utbildningsförvaltning inrättar ett Resurscentrum för 
genus och jämställdhet, med uppgift att stödja och utveckla arbetet för 
jämställdhet och motverka alla former av diskriminering inom utbildningsområdet 
från förskola t.o.m. vuxenutbildning.  
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Miljöpartiet för:  
Hemlösheten kan ha sin grund i social problematik, men allt fler lever också i 
hemlöshet på grund av att det råder bostadsbrist. De är drabbade av en strukturell 
hemlöshet men behöver inget socialt stöd. I en rapport från Socialstyrelsen 
uppskattades det att mellan 10 500 till 15 000 barn har varit hemlösa, antingen 
stadigvarande eller växelvis. GVN har idag ett uppdrag att tillhandahålla bostäder 
för nyanlända under en begränsad tid. Den tiden har nu löpt ut för många tidigare 
nyanlända och dessa riskerar nu att bli hemlösa. Miljöpartiet yrkar därför på att 
nämnden får i uppdrag att både förhindra vräkningar av barnfamiljer och stärka 
skyddet för barn från hemlöshet samt även finna lämplig lösning för singelhushåll 
så att även de skyddas från hemlöshet. 
 
 
Propositionsordning uppdragsplan 2021 
Ordföranden prövar Socialdemokraternas förslag till uppdragsplan, inklusive 
strykning av mål, mot Moderaternas ändringsyrkande och finner, efter votering 
med rösterna 7 mot 4, att nämnden beslutar att bifalla Socialdemokraternas 
förslag till uppdragsplan. 
 
Ordföranden prövar vidare Moderaternas tilläggsyrkanden, bifall mot avslag, och 
finner för varje tilläggsförslag att nämnden beslutar att avslå samtliga 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordföranden prövar Vänsterpartiets tilläggsyrkanden, bifall mot avslag, och finner 
för varje tilläggsförslag att nämnden beslutar att avslå båda tilläggsyrkandena. 
 
Ordföranden prövar Miljöpartiets tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 
nämnder beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet avseende budget, se 
protokollsanteckning. 
 
 
Reservation uppdragsplan 2021 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till 
förmån för Moderaternas avslagsyrkande avseende målet ”Andelen elever i UGS 
kommunala enheter skall bibehållas”.  

”M, C, L och KD anser att Umeborna har rätt till bra gymnasieutbildning, vi menar 
dock att detta inte tvunget behöver betyda kommunala gymnasieskolor. Vi vill 
därför att målet stryks i uppdragsplanen, då vi menar att målet saknar egenvärde. 
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För M, C, L och KD är kvaliteten på gymnasieskolan viktigast, inte nödvändigtvis 
vem som är huvudman.  

Moderaterna reserverar sig även till förmån för egna tilläggsyrkanden.” 
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§ 81 
Diarienr: SK-2020/00069 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2020, 
2020-11-25 

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

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2020-11-25 
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 
 
   
 
 
 
  



Sida 15 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Informationsärenden 
 

§ 82 
 

Missiv - Förstudie Unga utanför arbetsmarknaden 
 
Helén Andersson ger bakgrundsinformation till och sammanfattar rapport 
efter förstudie avseende i vilken mån gruppen ungdomar utan 
sysselsättning är identifierad i Umeå kommun. Denna är genomförd av 
KPMG på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda revisorer.  
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§ 83 
Diarienr: SK-2020/00063 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Dan Gideonsson ger bakgrundsinformation till och redogör för det 
pågående arbetet med aktiverande målstyrning samt presenterar 
framtaget förslag som kommer presenteras för Kommunfullmäktige. 
 
Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör, informerar om: 
 
Rekrytering av ekonomichef 
Rekryteringen ny ekonomichef till förvaltningen är slutförd. Sofia Öberg 
kommer närmast från Robertsfors kommun och påbörjar sin anställning i 
februari. 
 
Covid-19 
Beslut är fattat om att återinföra delvis distans- och fjärrundervisning för 
gymnasieskolan. Beslutet gäller fram till efter jullovet. Umevux fortsätter 
med distansundervisning i enlighet med tidigare beslut. 
 
Mat till elever finns att hämta ut, antingen för en eller för flera dagar. 
 
Det aktuella smittläget i vårt verksamhetsområde är i nuläget inte 
omfattande. Dialog förs kontinuerligt med smittskyddsläkare och åtgärder 
är 
 
 
 
 


