
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-23 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 23 februari 2022 kl. 09:00-11:55 

Plats: Hornet och digitalt via Teams 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Lotta Wiechel (S), tjänstgörande ersättare för Karl Larsson (S) 
Jan Lundberg (S), tjänstgörande ersättare för Rebecka 
Jakobsson (S) 
Julia Algotsson (C), tjänstgörande ersättare för Madelene 
Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Anahita Ghazinezam (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro  
  

 
Sekreterare: Digital signatur      §§ 12-22 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande: Digital signatur   
 Peter Vigren  
 
Justerare: Digital signatur   
 Robert Axebro  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 
 
Anslaget har satts upp:  
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Anslaget tas ner:  
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tobias Holmbom (V) 
Lisa Stolt (V) 
Thommy Bäckström (L) 
Frida Fröberg (KD) 
Shaimaa El Nabris (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Sofia Öberg 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Anna Persson 
Peter Östgård 
Johanna Westerlund 
Annelie Holmlund 
Maria Kronqvist, facklig representant 
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Beslutsärenden 
 

§ 12 
Diarienr: SK-2022/00005 

GVN: Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 
GVN februari 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att fastställa dagordningen 
 
-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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§ 13 
Diarienr: SK-2021/00565 

GVN: Internkontrollplan 2022, åtgärder 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att med redaktionella 
ändringar godkänna förslag till internkontrollplan avseende åtgärder 2022 
enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har nämnderna det yttersta ansvaret att se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Umeå kommuns riktlinjer för intern styrning 
och kontroll syftar till att fullgöra dessa krav och åtaganden 
genom att: 
 
- bedöma efterlevnad av verksamhetskrav, 
- genomföra riskanalys och riskvärdering samt 
- vidta åtgärder 
 
Efter nämndens beslut om riskanalys och riskvärdering har nämnden i 
denna del att ta ställning till åtgärder för att reducera och minimera 
identifierade risker. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: GVN internkontrollplan 2022; åtgärder - förslag 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 14 
Diarienr: SK-2021/00440 

GVN: Yttrande över revisionsgranskning av 
barnkonventionens efterlevnad 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att svara på 
revisionsrapport: Granskning av barnkonventionens efterlevnad enligt 
yttrande. 
 
Vidare ger nämnden förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram riktlinjer för hur barnrättsperspektivet kan beaktas i relevanta beslut, 
så att det framgår i nämndens beslut att barnperspektivet har beaktats. 
 
Nämnden beslutar vidare att punkten ska justeras omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2020 trädde FN:s konvention om barnets rättigheter i kraft 
som svensk lag. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att skapa 
förutsättningar för att rättigheterna genomförs i praktisk handling. 
Barnperspektivet ska vara inkorporerat inte bara i traditionell 
barnverksamhet utan även i beslut inom andra nämnder. 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har  
Ernst & Young (EY) genom intervjuer med ansvariga funktioner inom 
berörda förvaltningar, stickprover av ärenden, enkäter och 
dokumentstudier granskat barnkonventionens efterlevnad i KS, 
fritidsnämnden, kulturnämnden, individ- och familjenämnden, för- och 
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt 
tekniska nämnden. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder inte har säkerställt en tillräcklig struktur och intern 
kontroll för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen. 
Revisorerna anser att det saknas ett kommunövergripande arbete med 
barnrätt. Bedömning grundar sig på avsaknaden av kommunövergripande 
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riktlinjer över hur barnkonventionen ska implementeras. Detta har fått till 
effekt att kommunstyrelsen och nämnderna har utformat separata mål och 
arbetsmetoder för att stärka barn och ungas rätt till inflytande och 
delaktighet. En genomgång av styrelsen och nämndernas uppdragsplaner 
för 2021 visar att verksamheten i vissa delar ligger i linje med 
barnkonventionen och dess grundprinciper men att detta bedöms, med 
några få undantag, vara en tillfällighet snarare än konsekvensen av ett 
systematiskt arbetssätt. I rapporten framgår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i sin uppdragsplan anger barnkonventionen som 
en utgångspunkt för verksamheten. 
Granskningen visar även att kommunstyrelse och nämnder inte säkerställt 
en tillräcklig utbildningsnivå kopplat till barnkonventionen samt saknar ett 
systematiserat arbetssätt för prövningar av barnets bästa. Vad gäller 
utbildning är varken förtroendevalda eller tjänstepersoner fortbildade i 
enlighet med fullmäktiges direktiv som togs i samband med att 
barnkonventionen blev lag. Vad gäller avsaknad av ett systematiserat 
arbetssätt för prövningar av barnets bästa har varken styrelse eller 
nämnder efterlevt den av fullmäktige antagna riktlinjen för 
barnkonsekvensbeskrivning som ska användas vid alla beslut. E&Y anser 
även att det är anmärkningsvärt att en stor majoritet förtroendevalda 
känner sig trygga i verksamheternas barnrättsprövningar trots att 
beslutsunderlagen i regel saknar en prövning av barnets bästa. Utifrån 
granskningsresultatet rekommenderar E&Y kommunstyrelsen utifrån sitt 
samordnande ansvar att: 

• Säkerställa ett kommungemensamt förhållningssätt för hur 
barnkonventionen ska implementeras i kommunen. 

• Bereda och för kommunfullmäktige föreslå en uppdaterat 
riktlinje/rutin för barnrättsprövning som ska användas vid samtliga 
politiska beslut i kommunen. 

• EY rekommenderar även kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att: 

-Säkerställa att samtliga ledamöter och relevant personal i 
verksamheten genomgår relevant utbildning kopplat till 
barnkonventionen. 
-Etablera en förvaltningsöverskridande kontaktyta för samverkan 
och samordning i barnrättsfrågor. 
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- Tydliggöra barnrättsperspektivet i sin respektive 
verksamhetsplanering. IFO undantaget som redan fastslagit en 
handlingsplan. 
 

Revisorerna önskar respektive granskad nämnds kommentarer på 
rapportens lämnade rekommendationer. 

Yttrande 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av rapporten och de 
rekommendationer som ges och anser i enlighet med revisorerna att det 
skulle finnas ett mervärde i en gemensam riktlinje/rutin för 
barnrättsprövning som i förlängningen ger en ökad rättssäkerhet. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att ett eventuellt beslut 
kring ett kommungemensamt förhållningssätt kring implementering av 
barnkonventionen blir relativt allmänt hållet då de olika nämnderna har 
förhållandevis skilda uppdrag och förutsättningar.  
Som framgår i revisionsrapporten har gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden utifrån sin målgrupp en naturlig ingång i att 
inkorporera och ta hänsyn till barnkonventionens grundprinciper i sin 
uppdragsplan och med fastställandet av mål och uppdrag för 
verksamheterna. I Sverige ratificerades barnkonventionen redan 1990 och 
den är högst påtaglig i styrdokument som till exempel skollag och läroplan 
och har därför inte förändrat verksamhetsplanering och implementering i 
någon större utsträckning, vilket också avspeglas i revisionsrapporten.  
 
Angående rekommendationer att etablera en förvaltningsöverskridande 
kontaktyta för samverkan och samordning i barnrättsfrågor ställer 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sig tveksamma till en sådan 
explicit utformning och menar att de borde beredas utrymme för sådana 
diskussioner och utbyten i redan etablerade forum. 
 
En brist i revisionsrapporten är uppvisandet av enkäternas förhållandevis 
låga svarsfrekvensen. Det framgår inte heller hur antalet svarande fördelats 
mellan de olika nämnderna. Revisionsrapportens enkätresultat vittnar om 
brister kring genomförda utbildningsinsatser för ledamöter och 
medarbetare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer därför 
fortsatt förtydliga vikten av dessa samt uppmuntra och underlätta för 
ledamöter och relevant personal i verksamheten att genomgå adekvata 
utbildningar kopplat till barnkonventionen. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen undersöker 
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möjligheten till konceptuellt anpassade utbildning för ledamöter och 
berörd personal. Detta får anses särskilt prioriterat vid introduktion av 
förtroendevalda i samband med val. 
 
Det finns en diskrepans mellan enkätsvaren från gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ledamöter och dess enhetschefer (för GVN:s 
del rektorer) kring bedömning av i vilken utsträckning arbetet med 
barnkonventionen följts upp (kap 2.3).  Nämndledamöterna svarar i mycket 
hög utsträckning nej medan enhetscheferna inom GVN har högst andel 
jakande svar utav granskande nämnder. Tolkningen nämnden gör är att 
uppföljningen görs i hög grad ute i verksamheten och att delgivning av 
detta till huvudmannen kan förbättras. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att förbättra denna uppföljning för 
såväl nämndsledamöter som rektorer. 
 
När det gäller kritiken om avsaknad av ett systematiserat arbetssätt för 
prövningar av barnets bästa vill nämnden belysa att detta arbete är högst 
påtagligt i det verksamhetsnära arbetet ute på gymnasieskolorna där ungas 
åsikter tas tillvara i hög utsträckning, vilket också avspeglas i de årligen 
återkommande elevenkäterna. För beslutsärenden på huvudmannanivå 
har GVN för avsikt att tydliggöra fullmäktiges antagna riktlinje ytterligare 
för att stärka uppfattningen att barns och ungas bästa sätts i främsta 
rummet med hänsynstagande till deras sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter, samt deras förmåga, hälsa, utveckling, behov och säkerhet. En 
förhoppning är att en kommungemensam riktlinje/rutin för 
barnrättsprövning konkretiserar, tydliggör och underlättar detta arbete.  
 
GVN vill avslutningsvis understryka att det, precis som revisorerna påpekar, 
är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever 
upp till barnkonventionens principer och krav. Rapporten fungerar som 
vägledning i det fortsatta arbetet och ger också en inblick i andra nämnder 
och förvaltningars arbete. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Revisionsrapport -Barnkonventionens efterlevnad (211118) 
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Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorn (kommunrevisionen@umea.se) 
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§ 15 
Diarienr: SK-2021/00636 

GVN: Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Hälso- och 
sjukvård i elevhälsan - Ledningssystem - Kalenderår 
2022 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av informationen i bilaga 1 och 2. Information avseende bilaga 3–5 
kommer att delges nämnden vid sammanträdet i april. 
 

Ärendebeskrivning 
Information lämnas till vårdgivaren om patientsäkerhetsberättelse och 
ledningssystem för den del av elevhälsans verksamhet som regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2021 Elevhälsan FGN och GVN.  
Bilaga 2: Ledningssystem Elevhälsan GVN 2022.  
Bilaga 3: Anvisning för kvalitetskrav vid habilitering 
Bilaga 4: RgRh verksamhetsplan 2022 
Bilaga 5: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse habilitering 2021 

Beredningsansvarig 
Peter Östgård, elevhälsochef/verksamhetschef 
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§ 16 
Diarienr: SK-2021/00355 

GVN: Yttrande över motion (V) 18/2021 - Gratis 
mensskydd till unga 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Anders Alfredsson (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han 
avser att före justeringen lämna en skriftlig reservation. 
 

Bakgrund 
I dagsläget har elever på grundskolor och gymnasieskolor tillgång till 
kostnadsfria mensskydd genom att vända sig till elevhälsan. 
Utbildningsförvaltningen har i samråd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen undersökt förutsättningarna att öka 
tillgängligheten för kostnadsfria mensskydd under skoltid samt säkerställa 
högre grad av likvärdighet mellan skolor. Utgångspunkten är att respektera 
ungas integritet och kroppsliga autonomi och därför tillhandahålla 
mensskydd på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt för den 
enskilde samt att välja en teknisk lösning, en behållare, som motsvarar 
dessa krav. 

Ärendebeskrivning 
Kostnadsfria mensskydd föreslås bli tillgängliga i kommunens 
gymnasieskolor. Förvaltningen gör bedömningen att ca 10-15 behållare, 
beroende på skolans storlek, är rimligt antal. Placeringen kan göras i 
toalett, omklädningsrum eller i anslutning till gemensamhetsutrymmen, allt 
beroende på skolans förutsättningar och elevernas behov. För att göra 
mensskydden så lättillgängliga som möjligt för användaren förordas 
behållare som inte kräver tillgång till nyckel för att nyttja eller som innebär 
administrativa kostnader för hantering av nycklar/taggar/låskort. 
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Kostnaden för inköp av behållare tillfaller nämnden och uppgår till 32 000 
kr. Likaså bekostar nämnden förbrukning av bindor och sanitetspåsar 
motsvarande en årlig kostnad på 60 000 kr. 
 
Tekniska nämnden bekostar städ och underhåll motsvarande 20 000 kr per 
år. 
 
Sammanfattningsvis skulle införandet av gratis mensskydd i Umeås F-9 
skolor öka jämställdheten och skapa förutsättningar för ökad delaktighet 
och likvärdighet mellan och inom skolenheter jämfört med dagsläget.  
 
Motionen har samberetts med tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion (V) – Gratis mensskydd till unga 

Beredningsansvarig 
Paula Lindh, lokalplanerare 
 
   
Yrkanden 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Moderaterna för avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot avslag till 
motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens 
förslag till beslut. 
 
 
Reservation 
Anders Alfredsson (M): Redan idag tillhandahåller Umeå kommun 
mensskydd på de kommunala grund- och gymnasieskolorna som delas ut 
kostnadsfritt vid behov.  
Moderaterna är inte för att införa kostnadsfria mensskydd på det sätt som 
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föreslås i motionen.  
Politik handlar om prioriteringar och från Moderaternas sida vill vi i stället 
lägga resurser på andra prioriteringar, som exempelvis att öka tryggheten 
för kvinnor i Umeå, genom bland annat bättre upplysta gator, 
bevakningskameror på otrygga platser och kommunala ordningsvakter där 
det behövs. Dessutom har Sverige redan idag ett generöst bidragssystem 
och det bör finnas utrymme för de som har det tufft ekonomiskt att 
finanserna mensskydd genom de bidrag som erhålls.  
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
Annika Kjellsson Lind, avdelningschef Teknik och fastighet 
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§ 17 
Diarienr: SK-2018/00584 

GVN: Fyllnadsval av ersättande ledamot i 
arbetsutskottet 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Shaimaa El 
Nabris (MP) som ersättande ledamot i nämndens arbetsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beviljade 2021-10-25 Natalie Akyol (MP) begärt 
entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Till ny ersättare utsåg Kommunfullmäktige 
2021-11-29 Shaimaa El Nabris (MP). 
 
Då Akyol även uppehöll uppdraget som ersättande ledamot i nämndens 
arbetsutskott föreslås nu att Shaimaa El Nabris även efterträder Akyol på 
det uppdraget för Miljöpartiets räkning. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 
   
 
Beslutet ska skickas till 
Helena Andersson, lönesupport 
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§ 18 
Diarienr: SK-2022/00007 

GVN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-02-
23 

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

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-02-23 
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 
 

§ 19 
Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Coronaläget 
Det råder positiv utveckling vad gäller närvaro, både bland elever och 
personal, inom nämndens verksamhetsområde. Inom kommunen gäller 
dock fortfarande stadsdirektörens beslut om stabsläge med anledning av 
fortsatta problem med bland annat bemanning inom ett antal 
förvaltningsområden. 
 
Gymnasievalet 
Valperioden har nyligen avslutats och resultatet visar på att de kommunala 
skolorna är attraktiva och har fått många sökanden, ungefär 80 %. Många 
av dessa har framför allt sökt till Dragonskolan, vilket dock skulle kunna 
innebära stora problem med att rymma samtliga.  
 
Nettokostnadsavvikelser 
Ekonomichef Sofia Öberg ger information om att nämndens tidigare 
inskickade redovisning av nettokostnadsavvikelser, mer specifikt avseende 
andelen av populationen, inte var vad som efterfrågades från 
stadsledningskontoret. Ny och reviderad redovisning har därför skickats in. 
 
Ersättning programråd 
Frågan har diskuterats vid arbetsutskottets senaste sammanträde där 
ledamöterna tolkade reglementet som att deltagande i programråd är 
arvodesberättigande. Detta under förutsättning att närvarolistor inkommer 
från sammankallande rektorer. 
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§ 20 
Diarienr: SK-2021/00511 

Planeringsdirektiv 2023 
 
Information ges om det pågående kommungemensamma arbetet med 
planeringsdirektiv där bland annat ny budgetprocess med ny budgetmodell 
ingår. 
 
I arbetet ingår också att varje nämnd har fått i uppdrag att formulera ett 
förslag till det egna grunduppdraget, vilket ska utgöra ingressen av 
nämndens reglemente. Förslag till eventuella revideringar av reglementet 
ska likaså lämnas in, liksom en beskrivning av den verksamhetsstyrning och 
verksamhetsuppföljning som nämnden avser att använda för 
genomförandet av grunduppdraget.  
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§ 21 
 

Elevhälsa - uppföljning 
 
Elevhälsochef för gymnasiet Peter Östgård presenterar en uppföljning av 
elevhälsoarbetet. 
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§ 22 
Diarienr: SK-2022/00061 

Rapport från programråd - kvarvarande från 
januarinämnd 
 
Rapport avläggs från följande program: 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
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