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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tichaona Dumba Maphosa (S) 
Jan Lundberg (S) 
Tobias Holmbom (V) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 
Anna Persson, skolstrateg  
Åza Hortell, elevhälsochef  
Åsa Bergström, personalchef 
Peter Säbom, tf ekonomichef 
Andreas Moberg, kommunikatör  
Annelie Holmlund, sekreterare 
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Beslutsärenden 
 

§ 43 
Diarienr: SK-2020/00299 

Kulturnämnden - Internremiss - Kulturpolitiskt 
program för Umeå kommun 2020–2030 - dnr KU-
2019/00013  
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kulturnämnden enligt förslag. 
 
Moderaterna deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges har gett kulturnämnden i uppdrag att utarbeta ett 
kulturpolitiskt program för hela Umeå kommun för perioden 2020–2030. 
En beredningsgrupp bestående av en politiker från vart och ett av de i 
kulturnämnden representerade politiska partierna, samt kulturchef och 
bitr. kulturchef som adjungerade, har utgjort styrgrupp för utformandet av 
programmet. Dialogmöte med kulturlivets aktörer och en intresserad 
allmänhet har arrangerats under processen. Ett förslag till Kulturpolitiskt 
program är nu antaget av kulturnämnden för att skickas på internremiss till 
samtliga nämnder, därefter slutbearbetning inför beslut i kulturnämnd och 
kommunfullmäktige. Det kulturpolitiska programmet ligger sedan till grund 
för kulturnämndens uppdragsplan där konkretiserade mål formuleras 
utifrån det beslutade Kulturpolitiska programmet. 

Yttrande 
Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden deltar gärna med 
representation från utbildningsförvaltningen vid utvärdering och 
uppföljning av de mål som konkretiseras i Uppdragsplanen, som är 
kopplade till ”Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar”. 
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Den pågående pandemin har lett till att kulturlivet har förändrats sedan det 
kulturpolitiska programmet skrevs. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden föreslår därför att programmet kompletteras 
med en tydligare beskrivning kring hur digitalisering och kultur kan förenas.  

Vidare vill gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden understryka vikten av 
ambitionen under rubriken ”Folkbibliotek” där Umeå kommun ska ”öka 
samverkan mellan skolbiblioteken och utreda möjligheten för 
gemensamma bibliotekskort för skol- och folkbibliotek”. Om detta innebär 
att gymnasieeleverna ges möjlighet att låna/återlämna böcker från 
folkbibliotek vid det lokala skolbiblioteket skulle den kulturella upplevelsen, 
möjligheten och inte minst utlåningen öka. Vår förhoppning är att 
skolbibliotekarierna involveras i processen kring ett sådant beslut då de 
utryckt farhågor kring att öppna upp för utlåning från skolbibliotekens 
klassuppsättningar. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Kulturpolitiskt program - remissversion 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
umea.kultur@umea.se Ange diarienummer KU-2019/00013  
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§ 44 
Diarienr: SK-2020/00229 

Internremiss - Handlingsplan - Barnfattigdom 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 
2020. Uppdraget om att ta fram en handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen kopplas till det strategiska utvecklingsområdet Goda 
livsvillkor. Uppdraget delas mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjenämnden samt 
kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram av tjänstepersoner från 
utbildning, samhällsbyggnad samt stöd och omsorg. Förslag till 
handlingsplan för halverad barnfattigdom sänds för internremiss till 
samtliga nämnder och bolag. 

Yttrande 
Inledningsvis vill gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden understryka 
betydelsen av att interremissen går till samtliga nämnder och bolag. I 
handlingsplanens bilaga 4 hänvisas till en rapport (Budfir 2018) där det 
framgår att samverkan är ett viktigt instrument vid sektorövergripande 
utmaningar likt denna och att problemförståelse och förankring i alla led är 
central. Det är viktigt att ansvar och beslut kopplade till minskad 
barnfattigdom finns med inom alla nämnder. 
 
Planen är utarbetad utifrån Kommunfullmäktiges mål kring halverad 
barnfattigdom till 2020 men målet och planen behöver revideras med ett 
mätbart mått med längre tidshorisont, då år 2020 redan är här.  
 
Bilagorna i handlingsplanen är värdefulla och ger en god kunskapsöversikt 
och överblick kring pågående aktivister, såväl selektiva som universella. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill betona vikten av att insatser 
och projekt som görs analyseras för att utvärdera vilka åtgärder som gett 
bäst effekt, även om vissa delar är svåra att mäta. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill även lyfta fram att det är 
viktigt att det utarbetas en strukturerad omvärldsbevakning där goda 
exempel från andra kommuner lyfts och kommuniceras till nämnderna. 
 
I handlingsplanen framgår det att den bästa åtgärden både på kort och lång 
sikt för att minska barnfattigdom är att underlätta för vårdnadshavare att 
komma ut i yrkeslivet. Även om handlingsplanen visar Umeås goda resultat 
med en tydlig minskning av andelen barn i ekonomisk utsatthet så har 
förutsättningarna för egen försörjning i den pågående pandemin 
förändrats drastiskt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ansvarsområden inom arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning 
kommer att vara viktiga delar för att hjälpa människor till en egen 
försörjning men detta behöver ske i samverkan med andra nämnder.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill även problematisera kring 
begreppet barnfattigdom och poängtera att problem som lyfts i rapporten 
även gäller ungdomar som fyllt arton år och som fortfarande studerar på 
gymnasiet och är beroende av sina föräldrars försörjning.  
 
För barn och ungdomar som lever i fattigdom är det viktigt att 
gymnasieskolan i hög grad medverkar för att bryta detta utanförskap och 
forskning visar att en gymnasieexamen är den viktigaste skyddsfaktorn för 
att förhindra ett liv i utanförskap. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens kompensatoriska uppdrag är en viktig aspekt 
som ska ligga till grund inför beslut kring resursfördelning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Handlingsplan för halverad barnfattigdom remissversion 
BILAGA 1: MATRIS PÅGEÅNDE AKTIVITETER – SELEKTIVA/UNIVERSELLA  
BILAGA 2: ÖVERSIKT PÅGÅENDE AKTIVIETETER - KARTLÄGGNING VIA NÄMND 
BILAGA 3 – AKTIVITETSPALN – FÖRSALGNA AKTIVITETER 2020 
BILAGA 4 – KUNSKAPSÖVERSIKT OCH REFERENSER 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 
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Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  
 
Tilläggsyrkande 
Vänsterpartiet för: 
Att handlingsprogram inte ska verk för att ”halvera” barnfattigdom, utan 
eliminera den helt i Umeå kommun. 
Att Umeå kommun tillsätter ett kommunalt barnombud i syfte att 
kvalitetssäkra, förankra och följa upp kommunens arbete mot 
barnfattigdom. 
Att Umeå kommun upprättar ett barnbokslut likt den i Jönköpings 
kommuns. 
Att förskolan är avgiftsfri för alla barn   
Att den allmänna förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till heltid 
Att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen  
Att socialsekreterare får ge hyresgaranti till en hyresvärd upp till tre 
månader i syfte att den enskilde ska kunna få ett eget kontrakt på en 
hyreslägenhet  
Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn upp till 13 år och att 
färdtjänsttaxan för barn och unga aldrig överstiger taxan inom 
kollektivtrafiken  
Att utveckla och stärka befintliga HLT-team samt utveckla detta även inom 
gymnasieskolan utifrån dess förutsättningar. 
Att Umeå kommun i enlighet med den strategiska planen identifierar 
nyckelverksamheter inom civilsamhället som verkar för att förebygga eller 
motverka barnfattigdom, samt säkerställa en långsiktig finansiering av 
identifierade verksamheter, så att dessa kan samverka med kommunen i 
arbete mot barnfattigdom t ex genom s.k. IOP     
Att verka för att alla skolor kan säkerställa studiero utifrån det 
kompensatoriska uppdraget 

 
Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot Vänsterpartiets 
förslag innebärande liggande förslag med tilläggsyrkande och finner att 
nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  
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Reservation 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. Reservation biläggs protokollet. 
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§ 45 
Diarienr: SK-2020/00373 

Skolverket - Remiss - Förslag om att upphäva 
Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för 
nyanlända elever - SV Dnr 2019:480 

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

Ärendebeskrivning 
Skolverket har för avsikt att upphäva sina allmänna råd ”Utbildning för nyanlända 
elever” (SKOLFS 2016:2). Anledningen till att Skolverket gör denna bedömning är 
framförallt att bestämmelserna i skollagen, i skolförordningen och 
gymnasieförordningen gällande mottagande och utformning av utbildning för 
nyanlända har skärpts och blivit tydligare. Skolverket bedömer att nuvarande råd 
inte fullt ut är aktuella och att detta riskerar att skapa otydlighet och förvirring 
kring frågor som rör utbildning för nyanlända.  
Umeå kommun får nu tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att upphäva de 
allmänna råden om utbildning för nyanlända elever. Skolverket efterfrågar även 
förslag på vilket sätt och i vilken form som stöd och vägledning bör ges när det 
gäller utbildning för nyanlända elever.  

Yttrande 
Umeå kommun ställer sig bakom förslaget att upphäva Skolverkets allmänna råd 
(SKOLFS 2016:2). Råden fyller inte samma funktion sedan mottagandet och 
utformningen av undervisningen av nyanlända tydliggjorts i skollagen och 
förordningar. Vidare vill Umeå kommun lyfta att den information och vägledning 
som finns kring nyanländas barn och elevers utbildning på Skolverkets hemsida, 
med hänvisning till lagar och förordningar, ger värdefullt stöd.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Konsekvensutredning avseende förslag om upphävande av de allmänna 
råden om utbildning för nyanlända elever.   

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
registrator@skolverket.se Ange: nr 2019:480 
  



Sida 11 av 28 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 46 
Diarienr: SK-2020/00381 

CSN - Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter om 
krav på studieresultat vid studier inom den 
kommunala vuxenutbildningen - Komvux - 
ADM/2020:307 -  

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

Ärendebeskrivning 
CSN har tagit fram ett förslag till ändrade föreskrifter om krav på 
studieresultat vid studier inom den Kommunala vuxenutbildningen 
(komvux). Umeå kommun bereds nu möjlighet att avge synpunkter på 
förslaget. 
 
Regleringen av vad som ska utgöra studier i normal takt vid komvuxstudier 
är idag komplex och det är svårt för studerande, läroanstalter och andra att 
veta vad som krävs för att kunna få nytt studiestöd. Det nuvarande 
regelverket bidrar också till längre handläggningstider hos CSN. CSN anser 
att en utgångspunkt för nya regler bör vara det krav på studieresultat som 
gäller för högskolestuderande. CSN föreslår därför att normal studietakt för 
studerade vid komvux bör vara att de ska klara 75 procent av sitt 
studieåtagande, under de perioder de har haft studiestöd. Normal 
studietakt är sedan 2001 att komvuxstuderande under hela sin studietid 
med studiestöd får ligga efter med ett antal poäng maximalt motsvarande 
en halv termins studier.   
 
För majoriteten av de studerande innebär regeländringen att det blir 
lättare att få nytt studiestöd men för vissa studerande innebär det hårdare 
krav än i dagsläget. För att tydliggöra detta lyfts här ett exempel. Idag får 
man ligga efter med motsvarande en halv termins heltidsstudier (ca 200 
poäng). Med det nya regelverket kommer det att krävas för en elev som 
läser 400 poäng (motsvarande 20 veckors heltidsstudier) att denne klara 
300 poäng. Regelverket är således mest krävande för de som läser sin 
första period, eller enbart läser en kortare period. För de som läser längre 
perioder inom komvux blir det lättare för vid en prövning av resultaten. I 
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bilagan finns en närmare konsekvensutredning av föreslaget där CSN 
analyserat och kommenterat olika scenarier som ligger till grund för 
föreslaget kring ändrade föreskrifter. 

Yttrande 
Umeå kommun ställer sig positiva till att det görs en förenkling av 
regelverket kring studieresultatsprövningen vid studiemedel och 
studiestartsstöd, då nuvarande system har brister. Komvux har inga 
”terminer” utan har löpnade antagning och är en verksamhet som präglas 
av flexibilitet och individualisering, vilket komplicerats av regelverket kring 
studiemedel.  
 
Umeå kommun anser att det är viktigt att CSN, precis som de avser, följer 
utvecklingen och föreslår eventuella justeringar efter att ha utvärderat 
resultatet av beslutet. Det finns en farhåga kring att nya studerande vid 
komvux ibland är ovana vid studier och inledningsvis kan ha svårigheter att 
klara sina studier och att det därför kan finnas anledning att noggrant se 
över utfallet för just denna grupp. 
 
Utöver detta hoppas vi att det även sker revideringar av de automatiska 
utskick som studerande får, då flera av dessa är svåra att förstå för många 
studerande, särskilt de som inte har svenska som modersmål, vilket utgör 
en stor del av de studerande vid komvux.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: CSN konsekvensutredning 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Ange (ADM/2020:307) i ert yttrande till registrator@csn.se  
 
 
  

mailto:registrator@csn.se
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§ 47 
Diarienr: SK-2020/00295 

L Motion nr 7/2020 - Garanterad kontakt med 
elevhälsan inom 24 timmar - Grundskola - 
Gymnasieskola 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har inkommit med en motion där de yrkar att Umeå kommun 
inför en elevhälsogaranti i grundskolan och gymnasiet som garanterar 
elever en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. 

Beslutsunderlag 
Skollagen reglerar att varje skolhuvudman ska ansvara för att elever har 
tillgång till elevhälsa. Det är alltså skolhuvudmannen och inte elevens 
hemkommun som ansvarar för tillgången till elevhälsa. Elevhälsan arbetar 
inom ramen för utbildningen och har ett uppdrag gentemot de elever som 
finns hos skolhuvudmannen. Målsättningen med arbetet är att eleven ska 
klara utbildningens mål.  
 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande på både 
organisation-, grupp- och individnivå. Det behandlande uppdraget ligger 
hos hälso- och sjukvården.  
 
Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar i hela landet. Skolans 
uppdrag handlar till stor del om att anpassa skolans lärmiljö och ge ledning 
och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd så att alla elever klarar 
utbildningens mål. En viktig skyddsfaktor mot ohälsa är en fungerande 
skolgång. Forskning visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan 
hälsa och lärande.  
 
För att kunna vända trenden med ökande psykisk ohälsa behöver 
elevhälsan fokusera på sitt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. 
Skolan behöver också identifiera de elever som lider av psykisk ohälsa och 
hänvisa dessa vidare till hälso- och sjukvården. Rutiner kring 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och psykisk ohälsa finns 
framtagna tillsammans med regionens primärvård och specialistvård. 
För all skolpersonal gäller att man har en skyldighet att anmäla till ansvarig 
rektor om man befarar att en elev inte uppnår kunskapskraven. Elevhälsans 
personal har kompetens att identifiera psykisk ohälsa och har uppdraget 
att bistå pedagogerna med information och kunskap om detta. I skollagen 
regleras att skolhuvudmannen ska se till att det finns en samlad elevhälsa 
med tillgång till skolkurator, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog och 
samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
 
Med utgångspunkt ifrån hur elevhälsans uppdrag regleras i skollagen och 
andra föreskrifter ser vi inte att det finns behov av en tidsgräns för att 
komma i kontakt med elevhälsan i Umeå kommuns skolor. De elever som 
har behov av kontakt med någon av elevhälsans personal kan själv, eller 
med stöd, ta direktkontakt och om inte aktuell person från elevhälsan finns 
på plats söka kontakt via telefon och e-post. Eleven kan även signalera sitt 
behov av kontakt via skolenhetens övriga personal som kan hjälpa till att 
förmedla kontakt. På kommunens hemsida finns information till elever och 
vårdnadshavare hur man kommer i kontakt med respektive 
personalkategori inom elevhälsan. Elevhälsopersonalen arbetar ofta på 
mer än en skolenhet vilket innebär att man inte finns fysiskt på plats varje 
dag men kan alltid nås via mobil och e-post.  
 
Skolans uppdrag är att stötta eleven i sin utveckling mot att nå 
utbildningens mål, där spelar elevhälsan en viktig roll. Om 
barnet/ungdomen har akuta behov av vård vänder man sig till hälso- och 
sjukvården som har uppdrag att stötta barn och unga kring psykisk ohälsa. 
 

Beredningsansvarig 
Åza Hortell 
elevhälsochef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Bilaga 
Motion 7/2020 
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Yrkanden 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för bifall till tjänsteskrivelsen 
förslag. 
 
Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna för att föreslå fullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, 
och finner, efter votering med röstsiffrorna 6 mot 4, att nämnden bifaller 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Miljöpartiet avstår från att lämna en röst. 
 
Reservation 
Alf Molin (L) till förmån för eget yrkande.  
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§ 48 
Diarienr: SK-2020/00311 

Kompletterad resursfördelningsmodell - 
undervisning för nyanlända elever 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
Att anta föreslagen resursfördelningsmodell 
med avseende studiehandledning på modersmål enligt beskrivning. 
 
Att beslutet träder i kraft 20-07-01 
 
Att nuvarande budgeterad resurs för studiehandledning på modersmål 
ligger kvar hos Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF) under 
nuvarande budgetår (fram till 21-01-01) för att därefter istället månadsvis 
betalas ut till rektor för berörd skolenhet.   
 
Att fristående huvudmän som tecknat avtal med Umeå kommun med 
avseende på modersmål ges möjlighet att köpa studiehandledning på 
modersmål av Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF) på samma 
villkor som skolor med Umeå kommun som huvudman, i den mån KCF kan 
tillhandahålla tjänsten.  

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat:  

• Att resurser för genomförande av modersmålsundervisning ska 
lämnas till fristående huvudman genom tilläggsbelopp (skollagen 16 
kap 54§) 

• Att de fristående huvudmän som önskar erbjuds teckna ett avtal 
med Umeå kommun om genomförande av 
modersmålsundervisning. De friskolor som tecknar ett sådant avtal 
erhåller då istället för tilläggsbelopp modersmålsundervisning till 
friskolans elever likvärdigt kommunala skolor.  

• Att ovanstående förändringar träder i kraft 2020-07-01 
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I skollagen regleras inte hur ersättning för studiehandledning på 
modersmålet ska hanteras till fristående huvudmän. Resursfördelning 
avseende studiehandledning på modersmålet är inte heller definierat i 
resursfördelningsmodell för kommunala elever. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avsätter idag resurser för 
studiehandledning på modersmålet till Kompetenscentrum för 
flerspråkighet (KCF). Dessa resurser har sedan används för 
studiehandledning på modersmål enligt en schablontilldelning på 1h per 
elev och vecka, för såväl kommunala elever som elever vid fristående 
skolor. Förutom elever studerande vid språkintroduktion har KCF 
tillhandahållit tjänsten till sammanlagt ett tjugotal elever vid 
introduktionsprogram, gymnasiesärskola och nationella program vid 
kommunala skolor under läsåret 19/20. Ingen elev från fristående skola har 
haft studiehandledning på modersmål ombesörjd av KCF under läsåret 
19/20. 

Beskrivning av resursfördelningsmodell med avseende 
studiehandledning på modersmål. 
I föreslagen resursfördelningsmodell för gymnasieskola omfördelas de 
resurser som avser studiehandledning på modersmålet som idag anslås till 
Kompetenscentrum för flerspråkighet. Dessa läggs istället in i 
resursfördelningsmodellen kopplad till elever vid språkintroduktion. 
Fördelningen avser: Resurser motsvarande 1h studiehandledning på 
modersmål per elev och vecka för elever studerande vid språkintroduktion.  
Det innebär att rektor i och med att detta beslut träder i kraft beslutar om 
omfattning av studiehandledningen för elev och anordnar detta antingen 
genom att beställa/köpa tjänsten av KCF eller genomför det med egen 
kvalificerad personal. Rektor ansvar också för att samplanering mellan 
lärare och studiehandledare genomförs. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslås att årligen följa upp 
resursfördelningsmodellen för att säkerställa att resurser används till 
kvalitativt riktade insatser för denna målgrupp. 
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Beredningsansvariga 
Anna Persson, skolstrateg 
Peter Säbom, tf ekonomichef 
Ulf Wikman, ekonom  
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§ 49 
Diarienr: SK-2020/00370 

Umeås kommunala gymnasieskola - Programutbud 
läsåret 2021-2022 - Gymnasievalet 2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslag till programutbud för läsåret 2021/2022 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget utgår från ambitionen att Umeå Gymnasieskola ska erbjuda ett 
brett programutbud som baseras på elevernas önskemål. Det förslag till 
programutbud och fördelning av program per skola som föreslås utgår från 
det beslut om programutbud som fattades inför gymnasievalet 2020.  
  
Då det är elevernas val som styr vilket programutbud som slutligen 
kommer att erbjudas kan det faktiska programutbudet och antalet 
organisationsplatser som erbjuds efter gymnasievalsperiodens utgång 
komma att förändras utifrån ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Beslut om justering av beslutad programorganisation är 
genom den fastställda delegationsordningen delegerat till biträdande 
utbildningsdirektör.  

Beslutsunderlag 
Bilaga: Programutbud 2021/2022 

Beredningsansvarig 
Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasieantagningen Västerbottens län 
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§ 50 
Diarienr: SK-2020/00160 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  

Beslut 
Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tagit del av redovisning av 
den årliga uppföljningen av Systematiskt arbetsmiljöarbetet, SAM. 

Ärendebeskrivning 
Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren varje år gå igenom och kontrollera hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs.  
 
Uppföljningen har för andra året i rad genomförts genom en digitalenkät 
för att kvalitetssäkra sammanställning av resultatet inom nämndens 
område. Uppföljningen genomförs av chef och skyddsombud på respektive 
arbetsplats och ger ett underlag för dialog kring hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och vad som behöver prioriteras för kommande år. Förvaltningen 
redovisar utfall av den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med bilaga. 
 
Den övergripande summeringen visar på att de senaste årens satsningar på 
ett gemensamt årshjul för arbetsmiljöarbetet och Löpande riskbedömning 
och handlingsplan resulterar i förbättrade rutiner och ökat engagemang i 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete har bidragit till 
att: 

• Varje arbetsplats har gjort en sammanfattning av de 
arbetsmiljöfrågor som hanterats föregående år, gått igenom rutiner 
och sett över vilka rutiner som behöver utvecklas och förbättras 
samt gjort en handlingsplan för de prioriterade arbetsmiljöfrågorna 
som behöver arbetas med under 2020. 

• Respektive verksamhetschef har inom sitt verksamhetsområde gjort 
en aggregerad sammanfattning av arbetsplatsernas utfall. Denna 
sammanfattning ligger till grund för gemensamma prioriteringar 



Sida 21 av 28 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

inom området som ska säkerställa förbättringar av arbetsmiljön och 
understödja arbetsmiljöarbetet ute på respektive arbetsplats. 

• På övergripande nivå har genomförandet summerats och resulterat 
i två prioriterade områden:  
1) Förebygga ohälsosam arbetsbelastning.  

2019 års medarbetarenkät visar på risk för ohälsosam 
arbetsbelastning pga. höga krav i förhållande till lågt 
handlingsutrymme och brister i möjligheter till återhämtning 
och säkerhet och trygghet. Resultatet har legat till grund för mål 
och handlingsplaner för att förbättra dessa områden på 
arbetsplatserna. Inom respektive verksamhetsområde pågår ett 
arbete att säkerställa stöd och gemensamma satsningar för att 
understödja förbättringsarbetet ute på arbetsplatserna. 

2) Utveckla hantering av inomhusmiljöproblematik.  
Många rektorer rapporterar brister i rutiner och stöd för att 
hantera inomhusmiljöproblematik. Här finns behov av översyn 
kring processer, rutiner och ansvarsfördelning inom 
förvaltningen i syfte att minska arbetsbelastningen för rektorer 
och förbättringar av arbetsmiljön ute i våra verksamheter. 

 
På övergripande nivå inom förvaltningen inriktas fortsatt arbete på att följa 
upp och säkerställa arbetet inom respektive verksamhetsområde. Även 
fortsatt förankring av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och 
samverkan på olika nivåer kring förbättringar av arbetsmiljön kommer att 
prioriteras. Utifrån behov erbjuds stöd i arbete med arbetsmiljöfrågor tex: 
genom utbildningar, gemensamma rutiner, samordning i gemensamma 
frågor, material och verktyg i arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Redovisning årliguppföljning arbetsmiljöarbetet, SAM 
 

Beredningsansvariga 
Åsa Bergström, personalchef 
Anna Holm, personalstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Nicklas Wallmark 
Områdeschefer inom GVN  
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§ 51 
Diarienr: SK-2018/00637 

Delegationsordning för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Från beslutsdatum 
2018, 2019 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen revidering 
av delegationsordning enligt bilaga 1 

Ärendebeskrivning 
Särskild utbildning för vuxna blir en del av kommunal vuxenutbildning, och är inte 
längre en egen skolform. Förändringen träder i kraft 1 juli 2020. Det nya namnet 
är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 
 
Komvux kommer efter lagändringen att bestå av följande delar: 

- Komvux på grundläggande nivå 
- Komvux på gymnasial nivå 
- Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå 
- Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå 
- Komvux i svenska för invandrare 

 
Lagändringen kräver att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör 
förändringar i gällande delegationsordning. Förslag till förändring presenteras i 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag reviderad delegationsordning GVN 
Bilaga 2: Delegationsordning GVN 2019-04-24 § 50 

Beredningsansvarig 
Nicklas Wallmark 
biträdande utbildningsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium   
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§ 52 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesplan gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för arbetsutskott och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd 2021. 

Beslutsunderlag 
Enligt bilaga 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund 
nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben 
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§ 53 
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 2020-06-17 
redovisas anmälda delegationsbeslut samt meddelanden som ska delges 
nämnden. 

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

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 
   
 
 
  



Sida 25 av 28 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Informationsärenden 
 

§ 54 
Diarienr: SK-2020/00063 

Återrapport från programråd 
 
Ordförande informerar om programrådens roll och vikten av 
programarbetsplanen. 
 
Trots flertalet inställda programråd under våren till följd av Covid-19 
avläggs rapport från följande: 

• Vård- och omsorgsprogrammet – digitalt programråd har 
genomförts 

• Lärlingsprogrammet – inget programråd har genomförts, men 
kommunikation har skett med rektor vid aktuellt program 

• Barn- och fritidsprogrammet 
• Hantverksprogrammet 
• Byggprogrammet med inriktning måleri 
• Byggprogrammet med inriktning bygg – kommunikation har skett 

med rektor vid aktuellt program 
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§ 55 
Diarienr: SK-2020/00063 

Grundläggande granskning av gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
Kanslichef Maria Runarsdotter redogör för det påbörjade och kommande 
arbete inför den grundläggande revisionsgranskningen.  
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§ 56 
Diarienr: SK-2020/00063 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Tillförordnad ekonomichef Peter Säbom lämnar månatlig ekonomisk 
rapport. 
 
Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin informerar om: 

• utbildningskontorets öppettider under sommaren 
• att tillförordnad utbildningsdirektör för respektive sommarvecka är 

utsedd 
• att Returbutiken from v 26 håller öppet två dagar i veckan,  
• att lovskola bedrivs i likhet med tidigare år 
• att äldreomsorgens problem med sommarbemanning av 

sjuksköterskor har lett till överenskommelse mellan Umeå kommun 
och Vårdförbundet där en bonus erbjuds frivilliga 

• planeringen inför höstens skolstart och kommunikation med 
kollektivtrafiken avseende bussturer och åtgärder för att undvika 
trängsel 

• rekryteringsprocessen av ny ekonomichef 
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Övrig fråga 
Mariam Salem lyfter frågan om framtida distansutbildning av grundkurs i 
matematik vid vuxenutbildningen. I nuläget genomförs nämnd kurs på 
distans med anledning av Covid-19 och frågan ställs huruvida detta 
kommer att fortsätta under hösten. 
 
Biträdande utbildningsdirektör Nicklas Wallmark återkommer i frågan efter 
inhämtande av mer information. 
 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2020-06-17 
 
Reservation Vänsterpartiet § 44 
 
Vänsterpartiet reservation Handlingsplanen mot barnfattigdom:  
Den enda säkra evidensen för ett gott liv är möjligheten att lyckas i skolan och att på sikt kunna lyfta 
sig från fattigdom och utsatthet. Men barn är fattiga för att deras föräldrar är fattiga. Egentligen vet 
vi vilka faktorer som är viktiga och vad som konkret skulle behöva göras för att nå dit, men vi väljer 
att inte göra det. Därför såg vi i ett tidigt skede såg vi en farhåga att handlingsprogrammet blir en 
hyllvärmare som inte förpliktigar mer än det som man redan gör idag. Därför har vi i Vänsterpartiet i 
ett första skede identifierat några viktiga och progressiva förslag som snabbt skulle minimera, det alla 
säger sig vilja göra, dvs minska barnfattigdom.  
 
Ett handlingsprogram kan aldrig vara så ambitionslöst att barnfattigdomen ska ”halveras”, utan 
målsättningen bör vara att den ska elimineras. Redan förra mandatperioden la Vänsterpartiet en 
motion om att Umeå kommun bör inrätta ett kommunalt barnombud, som bl a skulle medverka till 
ett tydligt barnperspektiv i all stadsplanering. För ett decennium sen tog Umeå kommun ett beslut 
om  att alla beslut skulle innehålla en barnkonsekvensanalys, vilket aldrig verkställts. Vi menar att ett 
kommunalt barnombud rent konkret skulle ytterst ansvara för bl a ett årligt s.k. barnbokslut, 
barnkonsekvensanalyserna samt bidra till ett tydligt barnperspektiv i all samhällsplanering. Vissa av 
de delar som vi menar på allvar skulle eliminera barnfattigdom (utifrån den definition vi använder) är 
målsättningen om att förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till heltid samt är avgiftsfri för alla 
barn, att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen och att socialsekreterare får ges i syfte 
föräldrar ska kunna få ett eget hyreskontrakt samt att kollektivtrafik för barn upp till 13 år är 
avgiftsfri. Om man har flera barn så det betydande utgifter som det kan handla om för t ex en 
ensamstående förälder. Ett av de områden där Umeå kommun har blivit ett nationellt föredöme är 
den strukturerade samverkan och det förebyggande arbetet som HLT-teamen innebär. Dessa bör 
utvecklas och stärkas samt att vi i Umeå bör utveckla detta även inom gymnasieskolan utifrån dess 
förutsättningar som delvis skiljer sig från grundskolan.  
 
Från Vänsterpartiets sida menar vi att en väldigt viktig del i den strategiska planen är att kommunen 
på en övergripande nivå slagit fast vikten av att samverka och samarbeta med civilsamhället, en 
viktig hörnsten för att utveckla välfärden. En farhåga är alltid att det offentliga lämpar över ansvar på 
ideella krafter, men ser vikten av att kunna samverka med civilsamhället, identifiera 
nyckelverksamheter som verkar för barn och unga både förebyggande och för att motverka 
barnfattigdom t ex genom IOP. 
 
Vänsterpartiet 
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