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Andreas Moberg 
Henrik Ragnvaldsson 
Annelie Holmlund 
 
  



Sida 4 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsärenden 
 

§ 57 
Diarienr: SK-2020/00492 

Delårsbokslut - Uppföljning internkontrollplan - 
januari-augusti 2020 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 
 
att        godkänna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2020 
 
att  godkänna uppföljning av internkontrollplan avseende perioden 

januari-augusti 2020 
 
att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen 

perioden januari-augusti 2020 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om att förändra 
rapportstrukturen för kommunens nämnder och bolag. I korthet innebär 
beslutet att kommunen från och med 2020 enbart upprättar ett 
delårsbokslut (sep), helårsbokslut (jan) och fördjupad personal- och 
ekonomirapport (maj) jämfört med tidigare tertialrapporteringsstruktur. 
 
Året i korthet 
Förvaltningens samlade arbete har sedan mars präglats av den pågående 
coronapandemin. Fokus har legat på att vidta åtgärder för att minska 
smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. Den aktuella 
händelseutvecklingen liksom myndigheternas rekommendationer har 
kontinuerligt följts och så långt som möjligt omsatts i lokala rutiner. 
Beredskapsplan för förvaltningen har utarbetats för att tydliggöra 
planeringsförutsättningar, roller och ansvar att hantera en allvarlig 
händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 
verksamheten. Under våren har fjärrundervisning bedrivits inom de 
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kommunala gymnasieskolorna samt vuxenutbildningen i enlighet med 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Inför skolstart ht 20 fattades ett beslut om att nyttja ca 70 % av 
kommunens undervisningslokaler inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen, det vill säga partiell fjärrundervisning, för att ta fortsatt 
ansvar under pågående pandemi. En utvärdering av detta beslut har 
påbörjats. Målet är att återgå till ordinarie undervisning efter höstlovet.  
 
I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att 
vara kommunens största och populäraste skola. Midgårdskolan och Maja 
Beskowgymnasiet har fått fler elever jämfört med förra året. Totalt valde 
cirka 80 procent av eleverna en kommunal gymnasieskola.   
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasieskolan visar att 
huvudmannen har en god kännedom om och en välfungerande systematik 
när det gäller gymnasieskolans studieresultat och arbetet med att skapa 
trygga miljöer på skolan. Skolinspektionen lyfter dock ett par 
utvecklingsområden. Det handlar om att huvudmannen i högre 
utsträckning ska göra egna analyser av gymnasieskolornas studieresultat 
samt att huvudmannen bör se till att systematiskt följa upp och analysera 
hur resursfördelningen inom gymnasieskolan leder till likvärdiga 
förutsättningar utifrån programmens och elevernas olika förutsättningar 
och behov. 
 
En kammarrättsdom fastslog 2019 att Umeå kommun inte får erbjuda 
kommunala och fristående tjänster på lika villkor, s.k. ”fria nyttigheter”. 
Umeå kommun begärde prövningstillstånd hos Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) som beviljats. Detta eftersom Umeå kommun 
tycker att lagstiftningen är oklar när det gäller kommunernas möjligheter 
att erbjuda fria nyttigheter på lika villkor. Umeå kommun har lämnat 
yttrande till HFD. 
 
Uppföljning av nämndens mål för perioden januari-augusti återfinns i bilaga 
4. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 GVN delårsrapport till KS, jan-aug 2020 
Bilaga 2 GVN uppföljning internkontrollplan, jan-aug 2020 
Bilaga 3 GVN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-aug 
2020 
Bilaga 4 GVN uppföljning av nämndens mål, mätvärden, jan-aug 2020 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, t.f. ekonomichef 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Åsa Bergström, personalchef 
 
Protokollsanteckning 
Mariam Salem (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning som 
hänför sig till Bilaga 3 under punkten 57/20 - delårsbokslutet. 
 
Den redovisade bilagan hade varit förtjänt av en mer utförlig beskrivning av 
processerna, arbetets omfattning, utformningen av arbetet och andra 
relevanta faktorer som lett till klassificeringarna för respektive uppdrag 
(genomfört, delvis genomfört, ännu ej genomfört). detta för att underlätta 
för mig som ledamot i nämnden att ta ställning till delårsbokslutet och få 
ytterligare information om hur våra politiska uppdrag tar form i 
verksamheten.   
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
SLK budget, henrik.olofsson@umea.se 
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§ 58 
Diarienr: SK-2020/00403 

Socialdepartementet - Remiss - Reglering av 
undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 
S2020/05223/SOF 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 
Kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
I april 2019 överlämnades betänkandet Stärkt kompetens i vård och 
omsorg (SOU 2019:20) efter att regeringen gett en särskild utredare i 
uppdrag att se över hur yrket undersköterska skulle kunna regleras i syfte 
att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. I 
betänkandet föreslås införande av skyddad yrkestitel för undersköterska 
från och med den 1 januari 2025. Vidare föreslås övergångsbestämmelser 
som möjliggör att en äldre utbildning med inriktning mot vård och omsorg i 
kombination med yrkeserfarenhet under vissa förutsättningar också ska 
godkännas vid ansökan om skyddad yrkestitel. Under beredningen av 
betänkandet har det framkommit att förslagen i vissa delar bör ändras 
utifrån Regeringens beslut i december 2019 om ändringar i 
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Ändringarna innebär att fler 
ämnen kommer att bli obligatoriska inom vård- och omsorgsprogrammet 
och att kursinnehållet har justerats. 
Den bifogade Promemorian ska komplettera beslutsunderlaget till 
betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg och behandlar de förslag 
och övergångsbestämmelserna som bedöms behöva justeras för att 
åstadkomma en så ändamålsenlig införande av skyddad yrkestitel för 
undersköterskor som möjligt.  
Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på promemorian. 
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Yttrande  
Promemorians redogörande av förslag, bedömning och skäl redovisas och 
underbyggs väl av tidigare remissinstanser synpunkter. Umeå kommun 
välkomnar införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska då 
karriärsteg är en viktig del i att skapa och bibehålla ett attraktivt yrke. Det 
skapar en legitimitet och ett incitament att slutföra sin utbildning. Umeå 
kommun vill understryka vikten av att valideringsprocessen arbetsgång och 
tidsaspekt för den enskilde ska vara tydlig och efterlyser bestämda direktiv 
och klargöranden kring ett sådant förfarande. En farhåga som Umeå 
Kommun vill lyfta är att under en övergångsperiod kan det bli tal om brist 
på undersköterskor, inte minst om valideringsprocessen inte är tydlig och 
väl förankrad. Riktad information och betingade medel i ett sådant förlopp 
underlättar för utbildningsanordnare som ansvarar för valideringen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Reglering av undersköterskeyrket -kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59 
Diarienr: SK-2020/00433 

Liberalerna - Motion fortsätt redovisa skolresultat - 
Motion 23/2020 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att yrka avslag till motionen. 

Ärendebeskrivning 
Motionen beskriver bakgrunden till Skolverket beslut att från den 1 
september 2020 inte publicera statistik om enskilda skolor eller huvudmän 
utan bara statistik på riksnivå. Beslutet grundar sig i Statistikmyndighetens 
(SCB) förändrade sekretesspolicy där fristående skolor omfattas av 
sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har vunnit 
laga kraft. Skolverket har med bakgrunden ”lika villkor” därför beslutat att 
inte heller statistik om kommunala skolor ska vara tillgänglig. 
I motionen framhåller Liberalerna att statistiken från Skolverket, som bland 
annat innefattat resultat på nationella prov, genomströmning och andelen 
behöriga lärare, varit viktigt i kampen för en jämlik skola samt att 
konsekvensen av sekretessbeslutet innebär att elever och föräldrar i 
förlängningen förlorar möjligheten att jämföra skolor och därmed även 
möjligheten att göra ett välgrundat skolval. 
Motionen pekar på att skolverket fått regeringens uppdrag att kartlägga 
och redovisa vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan 
genomföras för att myndigheten ska kunna få tillgång till sådana uppgifter 
som krävs för att Skolverket ska kunna fullgöra sitt instruktionsenliga 
uppdrag. Ett uppdrag som ska redovisas senast den 4 september. I 
motionen skriver även Liberalerna att lagändringar brukar ta tid. 
 
Därför yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar:  

• att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från 
Umeås kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets 
tidigare information.  
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• att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda 
friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma.  

Motiv till beslutet: 
I tidigare års statistik från Skolverket kan man finna att Umeås kommunala 
gymnasieskolor har goda studieresultat och en hög andel behöriga lärare. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har alltid välkomnat dessa 
jämförelser, såväl inom kommunen som på nationell nivå. Dessa 
jämförelser har legat till grund för analyser och det fortsatta systematiska 
kvalitetsarbetet. Det har även varit ett värdefullt instrument för elever och 
vårdnadshavare som vill jämföra skolor.  
 
Som motionen gör gällande har Regeringen gett Skolverket i uppdrag att 
kartlägga och redovisa vilka författningsändringar och andra åtgärder som 
kan genomföras för att myndigheten ska kunna få tillgång till sådana 
uppgifter som krävs för att Skolverket ska kunna fullgöra sitt 
instruktionsenliga uppdrag. I uppdraget ingår även att redovisa kostnader 
för detta. Ambitionen är att de former för ett genomförande som 
Skolverket identifierar inte ska öka de administrativa kostnaderna eller 
fullgörandekostnaderna för huvudmän. Skolverket ska även redovisa vid 
vilken tidpunkt ett alternativt informationsinhämtande bedöms vara 
möjligt. Skolaktörer som uttalats sig angående statistiska centralbyråns 
bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och 
elevsammansättning av affärsmässiga skäl är rörande överens om att 
beslutet är ett steg i fel riktning. Såväl Skolverket, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Friskolornas riksförbund värnar om att finna en snabb 
lösning. Att Regeringen angivit att Skolverket skall redovisa sitt uppdrag 
senast den 4 september stärker bedömningen av att frågan är ytterst 
angelägen och skall hanteras skyndsamt.  

Att Umeå kommun utifrån det beskrivna läget skulle ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från Umeås 
kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets tidigare 
information skulle bli problematiskt utifrån två aspekter. För det första 
skulle ett sådant uppdrag öka de administrativa- och 
fullgörandekostnaderna då utbildningsförvaltningen inte i sin nuvarande 
organisation kan lösa ett sådant uppdrag som skulle innebära stora krav på 
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sammanställning, administration, förvaltning av system och 
kommunikation. För det andra är det sannolikt att uppgiften skulle bli 
relativt kortvarig med tanke på den förväntan som finns på att Skolverket 
skyndsamt löser det uppkomna dilemmat. Att ge utbildningsföraltnigen i 
uppdrag att genom dialog inbjuda friskolorna i Umeå kommun att göra 
detsamma kan vara problematiskt utifrån ytterligare två aspekter. För det 
första bedöms detta inte vara förenligt med rådande lagstiftning utifrån 
kammarrättens dom, även om förfrågan skulle ske på frivillig basis. För det 
andra har de fristående skolorna egna huvudmän med egna 
registreringssystem vilka inte per automatik är kompatibla med Umeå 
kommuns system. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion, Fortsätt redovisa skolresultat 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 
 
Yrkanden 
Liberalerna och Moderaterna för bifall till motionen. 
 
Socialdemokraterna och Centerpartier för avslag till motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, avslag till motion 
mot bifall till motion, och finner att nämnden beslutar enligt förlag, att 
avslå motionen. 
 
Reservation 
Alf Molin (L) till förmån för eget yrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
   
 
  



Sida 12 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 60 
Diarienr: SK-2020/00441 

Utbildningsdepartementet - Remiss - 
Idrottsutbildningar i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan - promemoria Gymnasie- och 
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott - 
(U2020/04134/GV) 
 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 
Kommunstyrelsen enligt förslag inklusive ett förtydligande avseende text 
gällande urval, ålder och fysisk mognad, se understruket nedan.  

Ärendebeskrivning 
Inom Regeringskansliet har en översyn av riksidrottsgymnasier (RIG) och 
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) genomförts. Förslaget är att 
det enbart ska finnas en typ av utbildningar med specialidrott.  
Umeå kommun bereds nu möjlighet att avge synpunkter på 
Utbildningsdepartementets förslag.  
 
Yttrande 
Umeå kommun ser ett i stort sett väl genomarbetat förslag där vi har några 
få invändningar som vi tycker behöver tänkas igenom och diskuteras igen. 
Dessa är: 

- Gällande förlaget på nytt namn så ser vi hellre att namnet 
Riksidrottsgymnasium som är väl inarbetat fortsätter att användas 
och Nationellt godkända idrottsutbildningar tas bort men att 
utbildningen inte får ett helt nytt namn. Det nya föreslagna namnet 
”Gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott” är 
inte tillräckligt starkt, det är ett namn som inte symboliserar spets 
vilket ett namn som ”Riksidrottsgymnasium” gör. Vi föreslår att 
namnet på den nya utbildningen blir ”Riksidrottsgymnasium” Vi tror 
dessutom att det är lättare för föräldrar och elever att förstå 
skillnaden jämfört med det lokala ”idrott och hälsa specialisering” 
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om namnet Riksidrottsgymnasium bibehålls. 
 

- Vi är oroliga över den förändring som föreslås i 
gymnasieförordningen 5 kap 26§ gällande skrivelsen om urval. 
Texten ”Vid urval ska hänsyn tas till den elitnivå som den sökande 
uppnått i sin ålderskategori i den aktuella specialidrotten” kommer 
kunna misstolkas av de skolor och specialidrottslärare som gör 
urvalen. Här kan det bli så att det enbart är resultatlistorna som 
avgör och här har tidigt utvecklade en stor fördel. Vi bör snarare bli 
bättre på att se utvecklingspotentialen hos ”sent utvecklade” 
individer. De som är tidigt födda och därmed ofta fysiskt tidigare 
utvecklade premieras. Så kan vi inte ha det.   

  En text skulle kunna vara: 
”Vid urval ska tas hänsyn till den elitnivå som den sökande uppnått i 
sin ålderskategori. Hänsyn vid urval ska även tas utifrån i åldern 
utvecklad fysisk och psykisk mognad för att motverka eventuell 
åldersdiskriminering mot dem som är sent födda på året. Detta då 
risk finns att tidig fysisk och psykisk mognad misstas för talang.” 
 

- För att fortsatt få fler behöriga lärare i ämnet specialidrott ser vi 
positivt till fortsatt möjlighet för validering och komplettering via 
studier på universitet/högskolor för ämnesbehörighet i 
specialidrott.   
Det vi ser en viss oro till är den tilltro under benämningen som finns 
till universitet och högskolor att de ska ta fram förslag på hur 
utbildningsinsatsen för att få fler behöriga lärare i ämnet 
specialidrott ska gå till. Det är oerhört viktigt att huvudmännen som 
är de som bedriver utbildningarna och därmed är de som anställer 
finns med vid framtagandet av en lärarutbildning i ämnet 
specialidrott. Vi ser även att de som utbildas i ämnet specialidrott 
även blir behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa 
specialisering. 
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Beslutsunderlag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-10 § 27 
Bilaga: Regeringskansliet Promemoria 2020-07-17 U2020/04134/GV 

Beredningsansvarig 
Henrik Ragnvaldsson, Rektor Umeå Elitidrottsgymnasium 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  
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§ 62 
Diarienr: SK-2020/00377 

V Motion nr 11/2020 - Gratis mensskydd till unga - 
Grundskola - Gymnasieskola 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående gratis mensskydd 
till unga där de föreslår att en verksamhet startas för att erbjuda elever i 
grundskola och gymnasium att få kostnadsfri utdelning av mensskydd, 
exempelvis via besök hos skolsjuksköterska eller kurator.  

Beslutsunderlag 
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns 
utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 
gymnasieskolan. Vilket innebär åldrarna 6 – 20 år i normalfallet.  
Umeå kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra 
kommunala skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har 
tillgång till Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för 
att de egna eleverna har tillgång till elevhälsa.  
Elevhälsopersonalen t ex skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga 
under planerad skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt 
uppdrag. Finansieringen av föreslagen verksamhet är oklar och går ej att 
genomföra med befintliga resurser. Förslaget med gratis mensskydd till 
unga är i sig positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt 
skollagen.  

Beredningsansvarig 
Åza Hortell 
elevhälsochef 
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Bilaga 
Motion11/2020 
 

Yrkanden 
Vänsterpartiet för bifall till motionen. 
  
Beslutsordning 
Ordföranden prövar arbetsutskottets beslut att avslå motionen mot 
yrkandet att bifalla densamma och finner att nämnden beslutar att avslå 
motionen. 
 

Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS Fullmäktige 
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§ 63 
Diarienr: SK-2020/00415 

Moderaterna - Motion 20/2020 - Krav för 
sommarjobb  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har inkommit med en motion om att ändra 
antagningskriterierna för sommarjobb för 17 åringar, även kallad ferieprao. 
Umeå kommun erbjuder ungdomar sommarjobb, även kallat ferieprao, till 
de elever som går ut första året i gymnasiet. Ungdomarna arbetar sex 
timmar per dag i tre veckors tid. Kraven för att söka ett sommarjobb via 
kommunen att du är född ett visst årtal, vilket justeras varje år, och är 
folkbokförd i Umeå kommun. 2021 är det ungdomar födda 2004 som kan 
söka ferieprao. Utöver detta ställs inga krav på de som söker ferieprao. 
Syftet med att Umeå kommun erbjuder ferieprao är att ge ungdomar en 
första inblick i arbetslivet. Moderaterna vill ändra uttagningsprocessen 
genom att Umeå kommun inför kravet att ungdomar ska söka minst ett 
sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden för att få söka 
sommarjobb/ferieprao hos kommunen samt att CV och personligt brev ska 
bifogas ansökan när ungdomar söker sommarjobb/ferieprao hos Umeå 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen anser att det kan finnas en pedagogisk vinning 
med Moderaternas förslag. Förvaltningen vill lyfta upp att förslaget 
kommer att innebära en utökning av handläggningsprocessen av 
ferieprao/sommarjobb som också kommer att bli kostnadsdrivande för 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vidare vill förvaltningen 
påminna om att kommunfullmäktiges mål att ge alla 17 åringar möjlighet 
till sommarjobb ett mål som med all sannolikhet måste ändras, eftersom vi 
befarar att alla som söker ferie/sommarjobb inte kommer att lämna in ett 
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personligt brev eller CV. 
 
Bilagor 
Motion 20/2020 

Beredningsansvarig 
Nicklas Wallmark 
biträdande utbildningsdirektör 
 

Yrkanden 
Moderaterna för bifall till motionen. 
 
Centerpartiet för att avslå första att-satsen i motionen och bifalla den 
andra. 
 
Liberalerna för bifall till motionen.   
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för avslag till motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden prövar första att-satsen i motionen, bifall mot avslag, och 
finner att nämnden beslutar att avslå den första att-satsen. 
 
Ordföranden prövar andra att-satsen i motionen, bifall mot avslag, och 
finner att nämnden beslutar att avslå den andra att-satsen. 
 
Reservation 
Moderaterna till förmån för eget yrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 64 
Diarienr: SK-2020/00013 

Återrapport av personuppgiftsincidenter  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av återrapport av personuppgiftsincidenter januari-augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-25 skall 
nämnden varje tertial informeras om de incidenter som skett inom sitt 
verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits. Med anledning av 
Kommunfullmäktiges beslut gällande frekvensen för avrapportering 
kommer detta istället att redovisas i del- och helårsrapport. 
 
Vid tid för delårsrapport har 16 personuppgiftsincidenter inrapporterats 
varav en (1) har anmälts vidare till Datainspektionen. Övriga incidenter har 
åtgärdats och avslutats. 
 
Den incident som har anmälts till Datainspektionen avsåg felaktiga 
behörigheter i EdWise där risk för personuppgiftsincident fanns. 
Datainspektionen har avslutat ärendet. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund 
personuppgiftskoordinator 
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§ 65 
Diarienr: SK-2020/00489 

Busskort - Elevresor - Mätning - Gymnasiet  

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslagen 
modell för mätning av elevresor för gymnasieelever inklusive understruket 
tillägg nedan. 

Ärendebeskrivning 
För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts som det 
gör för exempelvis elever i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå 
för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om 
färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat 
lämpligt sätt. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för 
elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp (studiehjälp är 
samlingsnamnet för studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg) 
enligt studiestödslagen. Källor: Lag (1991:1110), förordning (1991:1120), 
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Umeå kommun har precis som lagen gör gällande använt sig av 
sexkilometersgränsen för att avgöra om en elev har rätt till busskort eller 
inte. För att utföra beräkning, visualisering och hantering av busskorten för 
den angivna sexkilometersgränsen finns ”Busskortskoll” 
http://kartor3.app.umea.se/BusskortsKarta/ framtagen i samarbete med 
Umeå kommuns lantmäteri. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 
nu fatta ett beslut huruvida den framtagna modellen ska användas vid 
beräkning av sexkilometersgränsen för busskort. 
Om elevens folkbokföringsadress är närmare än 6 km från skolan men 
eleven bor växelvis hos en vårdnadshavare som bor mer än 6 km från 
skolan är eleven endast berättigad till busskort om den vårdnadshavaren 
också är bosatt i Umeå kommun. 
 
Beskrivning av beräkningsmodellen 
Vid nätverksanalyser (ruttplanering) används geografiska punkter (i detta 
fall adresspunkter) och väglänkar (vägnät). Väglänkarna är tagna från NVDB 

http://kartor3.app.umea.se/BusskortsKarta/
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2013 (Nationell vägdatabas) dit Umeå kommun, Trafikverket, skogsaktörer 
mm lägger in vägar (väglänkar). NVDB innehåller inte till exempel stigar och 
privata gång- och cykelvägar. Stora vägar (tex E4, E12) togs bort inför 
ruttplaneringen då dessa inte är lämpliga att cykla eller gå på, dvs analysen 
baseras mestadels på kommunens vägnät. Adresspunkterna inom Umeå 
kommun återfinns på ingång, dvs ytterdörr eller infart (gäller mestadels 
landsbygd). Skolornas adresspunkter ligger oftast på huvudentrén. 
 
Ruttplaneringens förfarande:  
Genom att ange en adresspunkt vid en skola och 6km som avstånd från 
adresspunkten, simulerar programvaran fram en polygon/yta som visar 
inom vilket område avståndet är max sex kilometer från given adress om 
man rör sig efter de väglänkar som används i analysen. Alla avstånd är 
mätta längs befintliga vägar, inte fågelvägen. Detta gjordes för alla de 
skolor som finns med i Busskortskollen, de visas som röda halvtransparenta 
ytor i webbkartan. I webbkartan genererar sedan de sökta adresser som 
ligger inom polygonen för vald skola ett svar om ”Nej till busskort” medan 
de adresser som ligger utanför polygonen får ett svar om ”Ja till busskort”. 
Samtliga framtagna ytor är granskade innan publicering av en representant 
från utbildningsförvaltningen, dels för att se att ingen yta skar tvärs igenom 
en byggnad eller ett kvarter. Vid dessa fall ändrades ytan till att antingen 
innefatta alla byggnader den skar igenom eller utesluta alla byggnader, 
beroende på hur gränsen gick. 

Beredningsansvariga 
Stina Andersson, administrativ chef 
Anna Persson, skolstrateg 
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§ 66 
Diarienr: SK-2020/00069 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2020 

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

Ärendebeskrivning 
Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2020-09-22 
redovisas anmälda delegationsbeslut samt meddelanden som ska delges 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Sammanställning av delegationsbeslut, upprättad vid tidpunkt för 
kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 67 
Diarienr: SK-2020/00063 

Skolinspektionens beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av Umeå kommuns 
ansvarstagande för grundskolan och 
gymnasieskolan 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om 
Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av 
gymnasieskolan där presidiet samt förvaltningsledning inom kort ska möta 
inspektörerna för möjlighet att ställa frågor.  
 
Skolstrateg Anna Persson redogör för vad beslutet innebär för 
gymnasieskolan. Huvudmannen har god kännedom om och en väl 
fungerande systematik avseende studieresultat samt arbetet med att skapa 
trygga lärmiljöer. 
 
Två utvecklingsområden lyfts fram: 
- Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet.  
- Huvudmannens arbete med att uppföljning och analys av 
resursfördelningsmodellen. 
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§ 68 
Diarienr: SK-2020/00063 

Utbildningsdirektören informerar: 
 
-att Moderaterna har inkommit med en skrivelse med anledning av att 
högskoleprovet riskerar att inte genomföras kommande år. I skrivelsen 
ställs frågan om Umeå kommun kan bidra med lokaler för att möjliggöra 
ett genomförande av provet. Kontakt är tagen med representanter vid 
Umeå universitet angående kommunens möjlighet att bistå med lokaler.  
 
Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för att bistå Universitets- 
och högskolerådet vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 
och våren 2021. I nuläget planeras högskoleprovet att genomföras under 
hösten 2020, dock med begränsat antal personer.  
 
-om förberedelser inför Gymnasievalet där aktiviteter, bl.a. i form av att 
stora grupper elever tillsammans besöker gymnasieskolor, har ställts in. 
Däremot förstärkt möjlighet till PRASO, vilket innebär en möjlighet att följa 
med ett program under en dag i en mindre grupp. Planer finns även för 
digitala möten istället för Öppet hus. 
 
-att vuxenutbildningen vid Vasaskolan nu är på plats. 
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Övriga frågor 
 
Vänsterpartiet lyfter frågan om möjlighet till ett initiativ för att rektorer 
bjuder in kommunledningen för en genomgång av de utmaningar man har 
inom skolan. Skolan är en viktig aktör inom kommunen och skulle kunna ta 
initiativ i den här frågan. 
 
Vänsterpartiet lyfter även frågan om ”Skolupprop mot afrofobi och 
diskriminering på grund av hudfärg” med anledning av inkommen skrivelse 
vilken har skickats ut till nämndsledamöter. Utbildningsdirektören 
informerar om att skrivelsen förmedlas till berörda.  
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