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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

 

Underskrift:   
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Jan Lundberg (S) 

Tobias Holmbom (V) 

Lisa Stolt (V) 

Julia Algotsson (C) 

Talent Hofling (KD) 

Natalie Akyol (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström § 54 

Katarina Sjöström § 55 

Therése Swärd §§ 55–56 

Stina Andersson § 57 

Anna Persson § 58, § 63 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 52 

 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

april 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen med tillägg av två övriga frågor från Mariam 

Salem (MP): 

• Sommarskola för årskurs 2 och 3 

• I vilken utsträckning statliga medel ges för vuxenutbildning 

 

-att ärende § 55 ska justeras omedelbart 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

Ärendebeskrivning 

Föredragningslista till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns som 

bilaga och eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i 

handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling 

av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 53 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndsammanträde - slutet 

möte april 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i april 

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 april. 

 

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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§ 54 

 

Diarienr: SK-2021/00216 

GVN: Återrapport - Kompetensförsörjningsplan - 

Prognos och aktiviteter 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 

del av förvaltningens återrapportering av pågående arbete med 

kompetensförsörjningsplan samt uppdaterad kompetensförsörjnings-

prognos. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjningsplanen ska 

återrapporteras till nämnden årligen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens årshjul har i februari 2021 reviderats varvid 

förvaltningens återrapportering av kompetensförsörjningsplan med 

tillhörande prognos och aktiviteter nu ska ske årligen i april. Förvaltningen 

kan med återrapportering i april lämna nämnden en mer aktuell 

uppdatering av kompetensförsörjningsbehoven baserad på vårens årligen 

uppdaterade kommunövergripande befolkningsprognos.  

I aktuellt ärende lämnar förvaltningen en återrapportering av uppdaterad 

kompetensförsörjningsprognos 2021 samt pågående 

kompetensförsörjningsaktiviteter. I december 2020 återrapporterades 

förvaltningens genomförda kompetensförsörjningsaktiviteter 2020. För 

mer information, se ärende i nämndhandlingar december -20.  

 

Den viktigaste resursen inom Umeå kommun är kompetenta och 

engagerade medarbetare. En väl fungerande kompetensförsörjning 

innebär att verksamheterna har medarbetare med rätt kompetens för att 

uppnå de mål som verksamheterna har på kort och lång sikt. För att klara 

den långsiktiga kompetensförsörjningen krävs ett systematiskt, samordnat 

och långsiktigt arbete i samarbete mellan medarbetare och chefer i 

verksamheterna och personalfunktionen. Umeå kommuns förmåga att 
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attrahera, rekrytera, introducera, behålla/utveckla och avsluta kompetens 

är en avgörande faktor.  

 

Utbildningsförvaltningen har med stöd av den uppdaterade 

kommunövergripande befolkningsprognosen uppdaterat gymnasie- och 

vuxenutbildningens kompetensförsörjningsprognos. Förvaltningen 

återrapporterar arbetet med kompetensförsörjningsplan med tillhörande 

prognos och aktiviteter i enlighet med bilaga 1. Prognosen omfattar 

perioden 2021–2031, visar tillsvidareanställda månadsavlönade 

anställningar samt innefattar kommande volymökningar. Uppgifterna 

redovisas fördelat per yrkeskategori. Pågående aktiviteter i syfte att 

säkerställa behörig och legitimerad personal återrapporteras även. 

 

I dagsläget har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 852 

tillsvidareanställda månadsavlönade medarbetare.  Inom de närmaste tio 

åren har nämnden ett rekryteringsbehov på cirka 757 medarbetare. Detta 

baseras på volymökning i verksamheten och kommande pensionsavgångar. 

Cirka 245 av dessa är ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar och 

281 är avgångar av övriga skäl. Utöver detta förväntas nämnden behöva 

rekrytera cirka 232 medarbetare baserat på volymökning. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har vidtagit ett 

flertal kompetensförsörjningsåtgärder för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. Mot bakgrund av prognosticerade volymökningar 

och kompetensförsörjningsbehov över tid är det dock av stor vikt att 

fortsatta utveckla arbetet med olika åtgärder och aktiviteter i syfte 

upprätthålla nämndens kompetensförsörjningsläge.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Återrapportering Kompetensförsörjningsplan 

Beredningsansvarig 

Åsa Bergström, personalchef 

Beslutet ska skickas till 
Birgitta Forsberg, HR-direktör 
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§ 56 

 

Diarienr: SK-2021/00074 

GVN: Yttrande motion (V) 2/2021 - Resurscentrum 

för genus och jämställdhet 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har 2021-02-02 till Umeå kommun inkommit med en motion 

med yrkande på; 

- att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering. 

 

Vänsterpartiet aktualiserar en avslagen motion från 2017 utifrån en 

rapport från Jämställdhetsmyndigheten, ”Ett sekel av rösträtt och 

valbarhet, En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet en jämn 

fördelning av makt och inflytande” som publicerades i januari 2021.  En av 

rapportens slutsatser är att ”Den unga generationen är en viktig målgrupp 

för jämställdhetspolitiken och i rapporten framgår att unga män (16–24 år) 

är den grupp som har de mest könskonservativa attityderna. Rapporten 

framhåller utifrån detta att det inte går att förlita sig på att jämställdhet 

automatiskt löser sig med ”den unga generationen” och att 

jämställdhetspolitiska insatser riktade mot unga är befogade utifrån 

resultatet. Både när det gäller både unga mäns attityder till jämställdhet, 

unga kvinnors utsatthet samt unga kvinnor och mäns villkor och 

representation inom politiken. 
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Yttrande 

I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar till kommunfullmäktige 

2017 anges bland annat att ”Uppdraget att arbeta främjande, 

förebyggande och åtgärdande inom alla de områden som rör jämställdhet 

finns framskrivet i skollag, läroplaner och andra föreskrifter och omfattar 

hela utbildningsområdet. Arbetet med att tillgodose denna lagstadgade 

skyldighet sker dagligen inom ramen för den reguljära verksamheten vid 

alla förskolor och skolor i Umeå kommun. 

Utöver det som gäller nationellt så genomför område Utbildning i Umeå 

kommun specifika och behovsinriktade aktiviteter liksom mer långsiktiga 

utvecklingsinsatser och samverkansprojekt med forskare. Dessa syftar till 

att tillgodose personalens kompetensutveckling och att utveckla 

förebildliga metoder och modeller.” 

 

Detta arbete fortgår fortfarande både på enhets-, områdes- och 

huvudmannanivå. 

 

Både skollagen (2010:800), läroplan för gymnasiet (Gy 11) och läroplan för 

vuxenutbildningen (Lvux12) anger att verksamhet och utbildning ska 

utformas i ”överenstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. 

 

Utöver att undervisning ska planeras och genomföras utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv, det vill säga att alla elever ska ha lika möjlighet 

och villkor, ingår jämställdhet i flera kurs- och ämnesplaner som en direkt 

eller indirekt del av undervisningen. 

 

Begreppet ”genus” förekommer varken i skollagen eller läroplanen för 

gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.  

 

Jämställdhet är en del i det ständigt pågående arbete kring likvärdighet och 

värdegrund som pågår inom gymnasie- och vuxenutbildningen och 

verksamheterna. Arbetet som sker utifrån externa såväl som interna 

uppdrag och mål dokumenteras, utvärderas och utvecklas inom ramen för 

det årliga systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom 
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Skolinspektionens elevenkät och i kvalitetsdialog med rektorer. 

Identifierade behov prioriteras därefter utvecklingsområden för 

kommande läsår. Utveckling sker därefter på program-, enhets- eller 

områdesnivå. Gymnasieskolorna inledde till exempel hösten 2018 ett 

gemensamt samarbete med Raoul Wallenberg Academy med syfte att 

arbeta mer systematiskt kring värdegrundsuppdraget.  

 

Umeå kommun har inom övergripande planering en jämställdhetsstrateg 

samt en utvecklingsstrateg inom jämställdhet som kan stötta skolorna vid 

behov. De har god kompetens inom ämnet och har bland annat medverkat 

vid framtagandet av ett stöd- och inspirationsmaterial som används inom 

kommunens förskolor. Stöd och inspiration för personal inom skolan finns 

även att tillgå via Skolverket i form av skriftligt material, rörlig bild samt 

webbkurser som rör jämställdhet i skolan. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Motion 2 2021 - Nytt Resurscentrum för Genus o Jämställdhet 

Beredningsansvarig 

Therése Swärd, ledningskoordinator   

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 

Liberalerna för bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Vänsterpartiet för bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen och 

finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Reservation  

Mats Lundström (V) och Anahita Ghazinezam (V) till förmån för eget 

yrkande: I det yttrande som läggs fram för nämnden angående motionen 

anges att arbetet med att tillgodose denna lagstadgade skyldighet sker 

dagligen inom ramen för den reguljära verksamheten vid alla förskolor och 

skolor i Umeå kommun. Det är naturligtvis bra i den utsträckning som det 

görs dock visar olika kvalitetsuppföljningar, exempelvis elevenkät och 
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studieresultat, att det finns betydande skillnader vad gäller jämställdhet 

inom förvaltningens verksamhetsområde. Vår bedömning är att ytterligare 

insatser från tidiga skolår till och med gymnasiet är viktiga för att verkligen 

nå upp till högt ställda mål i lagstiftning och styrdokument. Därför väljer 

Vänsterpartiet att reservera sig gällande förslaget att avslå motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 57 

 

Diarienr: SK-2021/00068 

GVN: Yttrande internremiss - 

Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 

Gator och Parker enligt nedan. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till ett kollektivtrafikprogram. 
Syftet med programmet är att konkretisera översiktsplanens intentioner 
gällande kollektivtrafik samt hur den ska utvecklas för att fler ska välja att 
åka kollektivt, cykla eller gå. Detta är det första kollektivtrafikprogram som 
tagits fram för kommunen.  
  
Åtgärderna som presenteras spänner från den övergripande 
samhällsplaneringen, via infrastrukturens utformning till information och 
beteendepåverkan.   

Yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom 

kollektivtrafikprogrammet med följande förbehåll:  

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden önskar en dialog med 
Tekniska nämnden inför beslut i frågor gällande riktlinjer för 
hållplatsers placering. Hållplatsens placering kan vara avgörande för 
verksamhetens attraktivitet och konkurrenskraft. Vid nyetablering 
kan det inte vara hållplatser som avgör placeringen av 
verksamheten. Det är viktigt att flytt/utökning av hållplatser görs 
med hänsyn till verksamhetens behov.  

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden önskar en dialog med 
Tekniska nämnden i frågor inför beslut gällande anslutningsvägar 
till busshållplatserna från närliggande gång- och cykelbana med 
avseende på trafiksäkerhet, vinterväghållning och tillgänglighet. 
Detta för att säkerställa att vi upprätthåller säkra skolvägar.  
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• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden önskar att det 
säkerställs att kommunala verksamheter finns med som målpunkt i 
reseplaneraren (namn + adress). Därutöver krävs en tydlig 
ansvarsfördelning för vem som ansvarar för att målpunkterna finns 
med i reseplaneraren.  

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att turtätheten till 
och från våra gymnasieskolor och vuxenutbildningslokaler skall vara 
så hög som motiveras av elevantalet, samt att alla elever oavsett 
var man bor i upptagningsområdet skall kunna använda 
kollektivtrafiken på ett trafiksäkert, rättvist och adekvat sätt. 
 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Remissversion Kollektivtrafikprogram januari 2021  

Beredningsansvarig 

Stina Andersson, administrativ chef  

 

 
   

Tilläggsyrkande 

Under diskussionen utarbetas ett tilläggsyrkande enligt nedan: 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att turtätheten till och från 
våra gymnasieskolor och vuxenutbildningslokaler skall vara så hög som 
motiveras av elevantalet, samt att alla elever oavsett var man bor i 
upptagningsområdet skall kunna använda kollektivtrafiken på ett 
trafiksäkert, rättvist och adekvat sätt. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar att 

godkänna tillägget. 

 

Beslutet ska skickas till 
gatorochparker@umea.se  
Ämnesrad: ”Remissvar Kollektivtrafikprogram”  
 

  

mailto:gatorochparker@umea.se
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§ 58 

 

Diarienr: SK-2021/00210 

GVN: Yttrande över remiss från 

Utbildningsdepartementet -Promemoria, 

försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program - U2021/01877 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen yttrande enligt förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

I promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program föreslås att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa 
avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program 
för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på 
högskoleförberedande program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler 
elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan sådana kunskaper och 
färdigheter som arbetsgivare efterfrågar. I promemorian föreslås även att 
en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på 
ekonomiprogrammet ska inledas. Försöksverksamheten ska bygga på 
frivillighet. En huvudman ska kunna beviljas deltagande i 
försöksverksamheten om huvudmannen erbjuder utbildning på 
ekonomiprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet inom 
samma skolenhet. Vidare ska det vara en förutsättning att det finns ett 
lokalt programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Umeå kommun bereds 
möjlighet att avge synpunkter på promemorian. 

Yttrande 

Umeå kommun delar promemorians beskrivning av vikten av en tidig 

etablering på arbetsmarknaden för elever som väljer att inte studera vidare 

efter avslutad gymnasieutbildning. En tidig etablering minskar risken för 



Sida 15 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

långvarig arbetslöshet och det arbetsplatsförlagda lärandet skapar 

förutsättningar för värdefulla kontakter med branschföreträdare som 

underlättar övergången. Denna möjlighet saknas för eleverna vid 

högskoleförberedande program, elever som i förhållandevis hög 

utsträckning väljer att inte studera vidare. Umeå kommun anser därför att 

det kan finnas behov och utrymme för en ”hybrid” mellan ett 

yrkesförberedande program och ett högskoleförberedande program. Precis 

som det påpekas i promemorian är en viktig förutsättning att kravet 

kvarstår på den nationella kvalitetssäkring som infördes i samband med 

gymnasiereformen Gy11, vilket innebär att försöksverksamhet med 

yrkesinriktningar, kvalitetssäkras och utvärderas på nationell nivå. 

 

Med ovan nämnda motivering ställer sig Umeå kommun således bakom 

förslagen som lyfts i promemorian, men vill som avslutning lyfta en 

synpunkt angående kravet på att ekonomiprogrammet och försäljnings- 

och serviceprogrammet måste finnas inom samma skolenhet. Umeå 

kommuns organisation av skolenheter skulle då behöva ses över för att 

kunna ansöka om försöksverksamhet. Detta trots att Umeå kommun anser 

att det finns goda förutsättningar för att bedriva försöksverksamheten 

eftersom programmen finns lokaliserade på samma skola med god 

samverkan över skolenheterna. Det kan såldes finnas behov att se över och 

justera kravet kring detta då bedömningen är att framförallt större 

gymnasieskolor med flera rektorer kan ha en liknande organisation som 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Promemoria - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program (U2021/01877) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 59 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

GVN: Fyllnadsval av ersättande ledamot i 

arbetsutskottet 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Tobias 

Holmbom (V) som ersättande ledamot i nämndens arbetsutskott. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2021-02-22 Ulrika Edman (V) begärt 

entledigande från uppdraget som ledamot i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

Då Edman även uppehöll uppdraget som ersättande ledamot i nämndens 

arbetsutskott föreslås nu att Tobias Holmbom efterträder Edman på det 

uppdraget för Vänsterpartiets räkning. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Kommunikatörer 
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§ 60 

 

Diarienr: SK-2021/00249 

Remissvar till Skolinspektionen: SK-2021/00079 - 

SK-2021/00086 - SK-2021/00089 - SK-2021/00101 - 

SK-2021/00102 

Beslut 

Ansökan från British International Schools of Sweden AB är återtagen och 

ärendet är avskrivet av Skolinspektionen. Av den anledningen utgår 

ärendet från nämndens dagordning. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att befästa de övriga 

yttranden som beslutades av nämnden vid sammanträdet den 24 mars 

2021 som remissvar från Umeå kommun till Skolinspektionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående remisser hanterades av gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vid sammanträdet den 24 mars och beslut 

fattades om yttranden i enlighet med bifogade protokollsutdrag.  

 

• Ansökan från British International Schools of Sweden AB om 
godkännande som huvudman, dnr SK-2021/00079 - Ansökan är 
återtagen och ärendet avskrivet av Skolinspektionen. 

• Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för Realgymnasiet i Skellefteå kommun, dnr SK-2021/00089 

• Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för Realgymnasiet i Umeå, dnr SK-2021/00086 

• Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman, 
Yrkesgymnasiet i Skellefteå, dnr SK-2021/00101 

• Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman, 
Yrkesgymnasiet i Umeå, dnr SK-2021/00102 

Med anledning av ett nytt beslut från Kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskotts beredning, vilket anger att nämndens remissyttranden ska 
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skickas direkt till Skolinspektionen, behöver nämndens beslut 

omformuleras så att dessa ställs till Skolinspektionen istället. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Protokollsutdrag § 42, British International Schools of Sweden AB 

Bilaga 2: Protokollsutdrag § 39, Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet i 

Skellefteå 

Bilaga 3: Protokollsutdrag § 38, Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet i Umeå 

Bilaga 4: Protokollsutdrag § 40, Thorengruppen AB, Yrkesgymnasiet i 

Skellefteå 

Bilaga 5: Protokollsutdrag § 41, Thorengruppen AB, Yrkesgymnasiet i Umeå 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 

Kopia till KS Diarium 

   
 

 

  

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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§ 61 

 

Diarienr: SK-2021/00015 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-

28 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-04-28 

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 
 

§ 62 

 

Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Ekonomi 

Sofia Öberg, ekonomichef, lämnar månatlig ekonomisk rapport. 

 

Utbildningsdirektören informerar om kommunens pågående 

budgetprocess, där Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i juni. 

Nämndens behovsframställan har presenterats av utbildningsdirektör, 

ekonomichef och presidiet. 

 

Coronaläget 

Utbildningsdirektören informerar om hur nuvarande pandemiläge påverkar 

nämndens verksamhetsområde.  

 

Regionens smittskyddsläkare har informerat om att smittspridningsnivån 

inom Umeåområdet är allvarligt hög. I samråd med smittskyddsläkaren har 

beslut därför fattats om fortsatt delvis distansundervisning för gymnasiet 

med samma upplägg som tidigare.  

 

Slutdatum för årets betygsättning är senarelagt för att ge möjlighet att 

bland annat vänta in bedömningar från ferieskolor. 

 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör, informerar om ferieskola 

och pågående inventering av kommande behov. 

 

Upphandling pågår avseende Yrkesvux riktat mot bristyrken, vilket sker i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. 
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§ 63 
 

Elevenkät 
 

Anna Persson, skolstrateg, ger information om genomförd elevenkät och 

lärarenkät. Svarsfrekvens presenteras samt resultat i förhållande till övriga 

riket liksom jämförelser från föregående år. 

 

  



Sida 22 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga frågor 
 

-Mariam Salem (MP) ställer frågan om planer för sommarskola för årskurs 2 

och 3. 

 

Frågan besvaras under ärendepunkten Utbildningsdirektören informerar. 

 

- Mariam Salem (MP) efterfrågar information om i vilken utsträckning 

statliga medel ges för vuxenutbildning. 

 

Frågan hänskjuts till senare nämndsammanträde. 

 

 


