
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Tid: Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 9:00-12:00 

Plats: Fullmäktigesalen 

Beslutande: Karl Larsson (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Tichaona Dumba Maphosa (S), tjänstgörande ersättare för 
Peter Vigren (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Madelene Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Ulrika Edman (V) 
Alf Molin (L) 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro 

 

Sekreterare:        §§ 38–42 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Karl Larsson 

 

Justerare:      

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-27 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Jan Lundberg 

Tobias Holmbom 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 

Anna Persson, skolstrateg 

Peter Säbom, tf ekonomichef 

Åsa Bergström, personalchef 

Annelie Holmlund, sekreterare 
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Beslutsärenden 

§ 38 

Diarienr: SK-2020/00069 

Delegationsbeslut och anmälningar - 

Anmälningsärenden och delegationsbeslut - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2020 

Beslut 

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 20-05-27 

redovisas anmälda delegationsbeslut nr 24–28 samt meddelanden som ska 

delges nämnden till och med 2020-05-20. 

Eventuella tillkomna delegationsbeslut och meddelanden efter kallelsens 

utskick redovisas vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Preliminär sammanställning av delegationsbeslut, upprättad vid tidpunkt 

för kallelsens utskick – ersätts med slutlig sammanställning som redovisas 

sammanträdesdagen. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund 

nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 39 

Diarienr: SK-2020/00063 

Personalplaneringsprocessen 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om den pågående 

personalplaneringsprocessen. Kontinuerliga avstämningsmöten genomförs 

och berörda fackliga organisationer informeras löpande.  
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§ 40 

Diarienr: SK-2020/00063 

 

Kompletterad resursfördelningsmodell - 

undervisning för nyanlända elever 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om arbetet med att 

ta fram en modell för resursfördelning avseende studiehandledning på 

modersmål. 

 

Beslut väntas kunna fattas vid sammanträdet i juni. 
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§ 41 

Diarienr: SK-2020/00063 

  

Information om Skolinspektionens pågående tillsyn 
Utbildningsdirektören informerar om Skolinspektionens tillsyn, vilken har 

blivit försenad och till viss del anpassad på grund av Coronapandemin. 

 

Skolinspektionen avbröt tidigare den planerade inspektionen av program 

och inga besök genomfördes under april-maj.  

 

Kvalitetsgranskningen har nu återupptagits, dock Coronaanpassad och 

endast Estetprogrammet vid Midgårdskolan har besökts samt färre 

rektorer har deltagit. Skolinspektionens fokus ligger nu istället på 

skolhuvudmannens ansvar och likvärdig utbildning.  

 

Arbetet är nu slutfört och resultatet av kvalitetsgranskningen kommer att 

delges nämnden så snart det är klart.  
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§ 42 

Diarienr: SK-2020/00063 

  

Utbildningsdirektören informerar 
Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin informerar om: 

 läsårsslut och verksamheternas arbete med betygsättning och 

analyser av det gångna läsåret. 

 det stundande arbetet med hur kommande läsår ska startas upp 

utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Förhoppningen är att nytt läsår ska kunna startas upp som vanligt 

och inte genomföras på distans. Dock planeras för olika scenarier.  

 läsårsslut och vad som gäller vid skolavslutningar, framförallt för 

studenterna. Utspring kommer att genomföras, dock utan publik.  

 feriejobb och planerna för att kunna genomföra detta, dock ej inom 

äldreomsorgen.  
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Övrig fråga 
Ulrika Edman efterfråga information gällande hur erbjudandet om lunch 

för gymnasielever har nyttjats samt hur måltidsservice planerar hantering 

av luncher vid fortsatt pandemi. 

 

Ann-Christine Gradin svarar att luncherbjudandet, enligt rapport, har 

nyttjats av 250–270 elever. Vidare svarar hon att måltidsservice ligger 

under tekniska nämnden och av den anledningen kan 

utbildningsdirektören inte ge information gällande framtiden. 
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