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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 27 april 2022 kl. 09:00 – 12:25 

Plats: Saluten, Stadshuset 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Karl Larsson (S) 
Tichaona Dumba Maphosa (S), tjänstgörande ersättare för 
Rebecka Jakobsson (S) 
Tommy Strand (M), tjänstgörande ersättare för Madelen 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     §§ 30-41 
 Kjell Högström 

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

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 
 
Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
 
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lotta Wiechel (S) 
Jan Lundberg (S) 
Tobias Holmbom (V) 
Lisa Stolt (V) 
Julia Algotsson (C) 
Frida Fröberg (KD 
Shaimaa El Nabris (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Emma Steen 
Maria Runarsdotter 
Andreas Moberg 
Pontus Clarin 
Åsa Bergström 
Åza Hortell 
Jennifer Hedström 
Sofia Öberg 
Kjell Högström 
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Beslutsärenden 
 

§ 30 
Diarienr: SK-2022/00005 

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

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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§ 31 
Diarienr: SK-2022/00070 

GVN: Huvudmannens kvalitetsrapport 2021 - 
vuxenutbildning 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
”Huvudmannens kvalitetsrapport 2021 – vuxenutbildning”. 

Ärendebeskrivning 
I kvalitetsrapporten kan man följa vuxenutbildningens systematiska 
kvalitetsarbete samt utfall, resultat och analys av nämndens prioriterade 
mål för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Huvudmannens kvalitetsrapport 2021 – vuxenutbildning 

Beredningsansvarig 
Åza Hortell, områdeschef 
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§ 32 
Diarienr: SK-2022/00176 

GVN: Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Habilitering 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga 2: RgRH verksamhetsplan 
Bilaga 3: Ledningssystem för kvalitet habilitering 

Beredningsansvarig 
Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola 
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§ 33 
Diarienr: SK-2022/00125 

GVN: Remiss angående Ansökan från 
Thorengruppen AB, Umeå Kommun - 
Skolinspektionen, Dnr: SI 2022:941 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunstyrelsen yttrande enligt följande förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 
Yrkesgymnasiet i Umeå fr.o.m. läsåret 2023/2024. Ansökan avser utökning 
med det nationella vård-och omsorgsprogrammet. 
 
Med anledning av detta bereds Umeå kommun möjlighet att inkomma 
med ett yttrande i ärendet. Yttrandet bör innehålla en beskrivning av 
konsekvenserna som kan uppstå på lång sikt vid start av utbildningen, där 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser framgår. 
Uppgift om vilka kommuner/förbund Umeå kommun har samverkansavtal 
med ska även framgå. 
 
Yttrandet bör även innehålla:  
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem 
åren. 
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående 
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder sökta program och 
inriktningar. 
3. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktningar  
läsåret 2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024 

Yttrande 
ThorenGruppen AB har även föregående år ansökt om utökning med vård- 
och omsorgsprogrammet vid Yrkesgymnasiet i Umeå, en ansökan som 
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avslagits av Skolinspektionen. Umeå kommuns yttrande med anledning av 
ThorenGruppen AB:s ansökan ligger i linje med tidigare års yttranden.  
 
Umeå kommun vill framföra att vård- och omsorgsprogrammet är en 
mycket eftertraktad utbildning som efterfrågas. Utbildningen har däremot 
uppvisat ett relativt lågt söktryck i förhållande till antalet utbildningsplatser 
som erbjuds, vilket ger att det funnits lediga platser Dragonskolan i Umeå 
kommun som inte tillsätts. Ytterligare etablering av annan utbildnings-
anordnare inom detta område, kommer med stor sannolikhet innebära 
större svårigheter att erbjuda utbildningen på grund av för lågt elevantal. 
En problematiserande faktor blir därmed kommunens uppdrag att 
säkerställa en bredd i utbildningsutbudet och ambitionen, att i så hög grad 
som möjligt ge varje elev möjlighet att få läsa den gymnasieutbildning som 
hen önskar. 
 
De ekonomiska konsekvenserna blir därmed att befintligt elevantal skulle 
behöva delas på fler skolenheter, som till stor del blir avhängigt vilken 
omställningshastighet som de kommunala skolorna kan uppvisa. De 
organisatoriska konsekvenserna av en nyetablering med utbildning inom 
vård- och omsorg riskerar att påverka kommunens utbildningsutbud, och 
med ett slutgiltigt elevval i maj finns det även praktiska svårigheter med att 
kunna anpassa lokaler och personal till skolstart i augusti samma år. När 
det gäller de pedagogiska konsekvenserna innebär en överetablering av 
utbildningar inom vård och omsorg, att det blir svårare att behålla lärare 
med nyckelkompetens och på längre sikt säkerställa den pedagogiska 
personalens kompetens. Detta eftersom utökning av fler utbildnings-
anordnare sannolikt också leder till ökad rörlighet bland personal, vilket 
försvårar en långsiktig personalplaneringsprocess, något som även 
påverkar befintliga elevernas utbildning. 
 
Samverkansavtal inom region Västerbotten finns sedan 2019 för 
gymnasieutbildning för flertalet kommuner i Västerbottens län. 
Samverkande kommuner är för närvarande Umeå, Bjurholm, Dorotea, 
Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Vindeln, Vännäs och 
Åsele. 
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Umeå kommun, bedömer sammantaget att en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följer på lång sikt för den 
kommunala verksamheten samt närliggande kommuners verksamhet.  
 
Avslutningsvis finns skäl att nämna att huvudmannen ThorenGruppen AB 
uppvisat flertalet brister i befintliga skolverksamheter i närtid, där 
Skolinspektionen som ansvarig tillsynsmyndighet fattat flera beslut med 
förelägganden om att vidta åtgärder samt förelägganden förenat med vite.  
 
Ansökan om utökning bör därmed avslås. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Svar på efterfrågade uppgifter i remissen punkt 1–3.  
Bilaga 2: Ansökan, ThorenGruppen AB 

Beredningsansvarig 
Emma Steen, utbildningsjurist 
 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
 
Kommunens remissvar i form av inskannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ sänds till tillstand@skolinspektionen.se, senast den 6 maj 
2022. Ange dnr SI 2022:941 i yttrandet. 
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§ 34 
Diarienr: SK-2022/00126 

GVN: Remiss angående Ansökan från 
Thorengruppen AB, Skellefteå Kommun - 
Skolinspektionen, Dnr: SI 2022:934 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 
Yrkesgymnasiet i Skellefteå fr.o.m. läsåret 2023/2024.  
 
Ansökan avser utökning med det nationella barn- och fritidsprogrammet 
med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete samt försäljnings- och 
serviceprogrammet.  
 
Med anledning av detta bereds Umeå kommun möjlighet att inkomma 
med ett yttrande i ärendet. 

 
Motivering till beslut 
Då ansökan avser en utökning i Skellefteå kommun är gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens bedömning att detta inte berör Umeå 
kommuns verksamhet nämnvärt, och föreslår därför Kommunstyrelsen att 
inte yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Ansökan, ThorenGruppen AB 
 

Beredningsansvarig 
Emma Steen, utbildningsjurist 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 35 
Diarienr: SK-2022/00178 

GVN: Kameraövervakning Dragonskolans entréer 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås att gå vidare med 
ansökningsförfarandet för kameraövervakning av Dragonskolans 
huvudentréer. 
 
Nämnden beslutar vidare att om kameraövervakning beviljas skall 
uppföljning göras vid lämplig tidpunkt efter att den installerats. 

Ärendebeskrivning 
Teknik-och fastighetsförvaltningen genom verksamheten Fastighet 
tillsammans med Utbildningsförvaltningen genom verksamhet 
Gymnasieskolan har utrett behov av kamerabevakning av Dragonskolans 
huvudentréer. Utredningen har kommit fram till att verksamheterna 
önskar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i egenskap av 
huvudman går vidare och skickar in en ansökan för att få upprätta 
kameraövervakning av Dragonskolans huvudentréer.  
 
Utredningen presenteras i bilaga 1 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Utredningsrapport Behov av kamerabevakning av Dragonskolans 
huvudentréer 
Bilaga 2: Vägledning vid kameraövervakning 2021 
Bilaga 3: Sammanställning av anmälda brott 2019-2021 
Bilaga 4: Sammanställning av felanmälningar gällande inre och yttre 
skadegörelse 2019-2021 
Bilaga 5: Tillbudsanmälan AV 
Bilaga 6: Avans sammanställning av extra rondering Dragonskolan 
 

Beredningsansvarig 
Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola 
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Yrkande 
Vänsterpartiet för återremiss då de i tjänsteskrivelsen menar att 
synpunkter om kameraövervakning saknas från elever och lärare. 
 
Propositionsordning  
Ordförande prövar om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet skall avgöras idag. 
 

Tilläggsyrkande  
Miljöpartiet för att om kameraövervakning beviljas skall uppföljning göras 
vid lämplig tidpunkt efter att den installerats.  
 
Alf Molin (L) för avslag till Miljöpartiets tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning  
Ordförande prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 
att nämnden bifaller förslaget. 
 
Ordförande prövar Miljöpartiets tilläggsyrkande och finner att nämnden 
bifaller tilläggsyrkandet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasiechef Pontus Clarin  
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§ 36 

 
Diarienr: SK-2022/00099 

GVN: Yttrande över uppföljande granskning av 
bisysslor 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens förslag till yttrande enligt följande: 
 
- att nämnden tagit del av rapport och rekommendationer i revisionernas 
uppföljande granskning av bisysslor. 
 
- att nämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att 
dokumentation sker i enlighet med kommunövergripande riktlinjer för 
bisysslor  
 
- att kommunövergripande överväganden och konsekvenser som kan bli 
aktuella med anledning av revisionens rekommendation gällande 
förvaltningsövergripande uppföljning av befintliga bisysslor följs av 
Utbildningsförvaltningen för nämndens område. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har, i enlighet med 
revisionsplan 2021, givit KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av tidigare genomförd Granskning av bisysslor (2018). I den 
uppföljande granskningsrapporten framgår bedömningar och 
rekommendationer. Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där 
nämndens åsikter kring granskningen och dess rekommendationer 
framgår.  
 
Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att Kommunstyrelsen vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare genomförd granskning och lämnade 
rekommendationer. Det finns således upprättade och fungerande 
kommunövergripande riktlinjer och rutiner i form av en ny riktlinje för 
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bisysslor, en kompletterande broschyr om gällande regler samt en 
checklista som stöd för chefer och medarbetare. Definitionen av bisysslor 
har förtydligats och det anges också hur en bisyssla som inte är förenlig 
med anställningen ska hanteras och rapporteras. 
 
Revisorerna anser dock i sin uppföljande granskning att uppföljning och 
kontroll av befintliga bisysslor kan stärkas i syfte att följa utveckling och 
omfattning av bisysslor i organisationen. 
 
”Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder att:  
- tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen  
- säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga 
bisysslor genomförs. ” 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att det inom nämndens område 
finns en efterlevnad av nya rutiner och rekommendationer gällande 
bisysslor. Utbildningsförvaltningen konstaterar att uppföljning av befintliga 
bisysslor inte omfattas av kommunövergripande rutiner. Översyn ska 
inledas på kommunövergripande nivå (SLK HR) i höst med anledning av 
revisionens rekommendation av uppföljning av befintliga bisysslor. 
Förvaltningarna kommer att göras delaktiga i översynen och följa utfall av 
eventuella reviderade rutiner.   
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Kort PM – Uppföljning av tidigare granskningar 
Bilaga 2: Rapport – Uppföljning av tidigare granskningar 

Beredningsansvarig 
Åsa Bergström, personalchef 
 

Beslutet ska skickas till 
Frida.hald@kpmg.se 
Ks diarium 
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§ 37 
Diarienr: SK-2022/00225 

Miljöpolicy 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en sammanställning av pågående samt möjligt 
framtida miljöarbete inom nämndens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
I februari 2020 antog Kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. Ett 
åtgärdsprogram för miljömålen har skickats ut på remiss till kommunens 
nämnder och bolag, politiska partier, samverkanskommuner och 
organisationer, över vilken gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
yttrat sig. 
 
Utifrån detta arbete tas nu en sammanställning fram över den miljöpolicy 
som ska genomsyra nämndens verksamhetsområde. 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
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§ 38 
Diarienr: SK-2022/00007 

GVN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-04-
27 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 
 
I bilagan till handlingarna har fel delegat angivits rörande placering i 
särskolan. Rätt skall vara utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin. 

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-04-27 
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 
 

§ 39 
Diarienr:  

Bostadsförsörjningsprogram 
Daniel Levisson, projektledare vid samhällsbyggnad, informerar om 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Nämnden ska inkomma med ett 
remissvar. 
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§ 40 
Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin informerar om hur kriget i 
Ukraina förväntas påverka område utbildning utifrån Migrationsverkets 
huvudscenario.  
 
Förändrad lagstiftning från 1 juli 2022 innebär en mer jämn fördelning av 
mottagandet över landets kommuner än vid flyktingkrisen 2015. 
 
Information ges om nyckeltalsfördelning och planeringsarbetet i Umeå 
kommun.   
 
Ekonomichef Sofia Öberg lämnar rapport över ekonomiskt utfall t.o.m. 
mars 2022.  
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§ 41 

Elevenkät 
Områdescheferna Pontus Clarin och Åza Hortell informerar om 
elevenkäterna i gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
 
 


