
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-24 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 24 mars 2021 kl. 09:00-13.30 

Plats: Saluten, Stadshuset samt digitalt via Teams 

Beslutande: Peter Vigren (S) 
Robert Axebro (C) 
Mariam Salem (MP) 
Beatrice Årebrand (S) §§ 34–48 
Karl Larsson (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Madelene Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Tobias Holmbom (V), tjänstgörande på vakant plats 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro  
  

 

Sekreterare:        §§ 34–51 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Peter Vigren (S) 

 

Justerare:      

   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-03-24 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
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Underskrift:   
 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tichaona Dumba Maphosa (S) 

Jan Lundberg (S) 

Tommy Strand (M) 

Anahita Ghazinezam (V) 

Julia Algotsson (C) 

Thommy Bäckström (L) 

Talent Hofling (KD) 

Natalie Akyol (MP) 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg § 36, § 49 

Anna Persson §§ 37–43 

Pontus Clarin §§ 44–47 

Åza Hortell §§ 50–51 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 34 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

mars 

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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§ 35 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndssammanträde - slutet 

möte mars 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i 

mars hålls inom stängda dörrar.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Covid-19, den kraftiga smittökningen och 

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, har beslut tidigare fattats 

om helt digitalt nämndsmöte i mars. 

 

För att möjliggöra ett digitalt möte, med de tekniska utmaningar som detta 

innebär, behöver antalet deltagare begränsas. Risk finns annars för 

tekniska störningar för tjänstgörande ledamöter med följd att 

sammanträdet inte kan fullföljas. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 36 
Diarienr: SK-2021/00120 

GVN: Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 

för 2023–2025 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att med redaktionella 

ändringar: 

 

-fastställa förslag till investeringsplan 2022–2025 inom den investeringsram 

som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

-utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare 

två objekt enligt kompletterad bilaga 1. 

 

-fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–

2025 enligt bilaga 1. 

 

-fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

 

-genom detta beslut uppmärksamma att det finns behov av 

investeringsmedel i IT-utrustning/digitala enheter som enligt 

investeringsprocessen ska ingå i tekniska nämndens inriktningsram, se 

bilaga 3. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om investeringsramar för 

investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.  

 

Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. Nämnden ska 

samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 

förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.  
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Konsekvensbeskrivning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att elever 

inom dess verksamhetsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala 

enheter, som sedan 2019 har inneburit att majoriteten av eleverna har 

utrustats med Chromebooks och övriga elever med enkla eller avancerade 

PCs. Övergången till Chromebooks har medfört en besparing på 4,0 mkr. 

2019 äskade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 8,2 mkr i 

investeringsutrymme utifrån det då rådande läget för IT-utrustning till elever 

inom dess verksamhetsområde inför investeringar 2020. Då tilldelningen för 

IT-investeringar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden blev 5,5 mkr 

per år under perioden 2022–2025 blir konsekvensen att vissa verksamheters 

digitala utrustning inte kan återinvesteras. Någon konsekvensanalys av detta 

beslut har inte kommunicerats med verksamheten. 

De IT-investeringsbehov som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 

formulerat är ingen ambitionshöjning, utan medel för att nå mål med de 

lagstadgade verksamheter som nämnden ansvarar för.  

2022 kvarstår de behov och lagkrav som gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden har uttryckt samt att antalet elever inom dess verksamhets-

område ökar.  

Den tilldelade investeringsramen avseende IT-utrustning för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 2022 uppgår till 5,5 mkr.  Utifrån ökat elevantal 

inom dess verksamhetsområde, höjning av enhetspriser samt för att 

bibehålla nuvarande nivå behöver IT-investeringsramen därför utökas med 

1,9 mkr för 2022.  

Bakgrund och nuläge gällande elevers tillgång till digitala enheter inom 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde 

• Skolans styrdokument har förändrats och innefattar tydliga 
bestämmelser kring digital teknik och digital kompetens. Elever i 
Umeå kommuns gymnasieskolor har sedan 2008 haft varsin digital 
enhet. Fram till 2019 hade alla elever samma typ av digital enhet (PC) 
och det gjordes ingen skillnad utifrån de behov/krav som 
utbildningen ställde. Numera har de allra flesta elever i gymnasiet 
utrustats med varsin Chromebook, eftersom många av de digitala 
tjänster och verktyg som krävs för deras utbildning är molnbaserade 
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och därför klarar de sig med en enklare digital enhet. Detta innefattar 
även elever som går på introduktionsprogrammen.  

• Några av gymnasieprogrammen kräver dock att eleverna har mer 
avancerade digitala enheter, varför dessa antingen har utrustats med 
en avancerad PC eller ibland en enklare PC.  

• Gymnasiesärskolans elever har den digitala enhet som de har behov 
av.  

• Elever inom SFI och vuxenutbildningen har tillgång till digitala 
enheter i datorvagnar. Årligen har ett antal digitala enheter 
återinvesterats för att underhålla datorvagnarna. Dessa 
verksamheter har precis som gymnasieskolan krav kopplat till 
digitalisering i nationella styrdokument. Vissa delar i den nationella 
proven ska också skrivas digitalt. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2022–2025. 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 

externförhyrning 

Bilaga 3. Rambehov IT 2022–2025. 

 

Beredningsansvarig 

Sofia Öberg, Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Tekniska nämnden 

Henrik Olofsson 
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§ 37 
Diarienr: SK-2021/00073 

GVN: yttrande över remiss från 

Arbetsmarknadsdepartementet -Effektivare tillsyn 

över diskrimineringslagen (SOU 2020:79) 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen yttrande enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringen har Utredningen om vissa frågor i 
diskrimineringslagen framkommit med ett delbetänkande, Effektivare 
tillsyn över diskrimineringslagen.  
Utredningens första del handlar om att analysera nuvarande bestämmelser 

om tillsyn i diskrimineringslagen (DL). Utifrån analysen lämnas förslag som 

kan säkerställa att DL:s bestämmelser om aktiva åtgärder följs.  

Den andra delen av uppdraget innebär att utredningen analyserar hur 

tillsynen över bestämmelserna i DL när det gäller det skollagsreglerade 

området i sin helhet kan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

till Statens skolinspektion (Skolinspektionen). Utgångspunkten är således 

att en överflyttning ska ske. 

Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 

materialet i betänkandet. 

Yttrande 

Umeå kommun vill inledningsvis understryka betydelsen av ändamålsenliga 

åtgärder för en effektivare efterlevnad av lagen och vikten av en översyn 

och analys av detta. Precis som det framgår i direktivet är det angeläget att 

aktiva åtgärder följs upp för att vara effektiva medel för att nå lika 

rättigheter inom såväl arbetslivsområdet som utbildningsområdet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun samma bedömning som utredningen att 

uttrycket ”att förmå enskilda individer att frivilligt följa lagen” ska utgå. 
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Utredningen belyser efterfrågan av stödmaterial trots att det redan idag 

finns information, checklistor och annat material på DO:s webbplats och 

arbetstagarorganisationer. Ett medskick Umeå kommun vill göra är att ett 

väl utarbetat stödmaterial kring arbetet med de sju 

diskrimineringsgrunderna skulle underlätta för skolorna att på ett 

verkningsfullt sätt arbeta med dessa frågor och ställer sig således bakom 

det som utredningen konstaterat, behovet av ett ökat stöd kring vad lagen 

konkret innebär. 

Umeå kommun anser i enlighet med delbetänkandet att tillsynen över 

skollagsrelaterade bestämmelserna i DL med fördel kan göras av 

Skolinspektionen. För att underlätta detta uppdrag har Umeå kommun 

önskemål om att Skolinspektionen reviderar sina elevenkäter för att följa 

upp diskrimineringsgrunderna och elevernas upplevelse av dessa. Detta 

gäller såväl elev- föräldra- som personalenkäter. Det skulle vara ett 

värdefullt verktyg för rektor och huvudmän då många skolor följer 

Skolinspektionens enkäter vilket möjliggör nationella jämförelser och är en 

viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen 
– aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området 
Delbetänkande av Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (SOU 2020:79) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium   
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§ 38 
Diarienr: SK-2021/00086 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

angående ansökan om godkännande som 

huvudman för Realgymnasiet i Umeå - Lärande i 

Sverige AB 

 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen yttrande enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Umeå 

kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Ansökan avser det nationella 

naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, hästhållning samt 

Naturturism. Med anledning av detta bereds Umeå kommun möjlighet att 

avge yttrande i ärendet.  Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning 

där de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som 

kan uppstå på lång sikt beskrivs. Yttrandet bör även innehålla:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem 

åren (år 2021–2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder sökta program och 

inriktningar: 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt 

program och inriktning som ansökan avser, vid kommunala respektive 

fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktningar 

läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023 
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Yttrande 

Som bilagan gör gällande så erbjuder Umeå kommun inriktningarna 

djurvård, hästhållning och lantbruk vid Forslundagymnasiet.    

Utbildningarna håller en hög nivå och bedrivs i för ändamålet anpassade 

lokaler och omgivning.  Att driva naturbruksutbildningar av hög kvalité är 

kostsamt och avhängt på såväl bra utrustning och ändamålsenliga lokaler 

som kunniga lärare inom ämnesspecifikt område. Av den anledning ställer 

sig Umeå kommun frågande till Lärande i Sverige AB:s knapphändiga 

beskrivning av lokaler som de avser att tillhandahålla. Det finns ingenting 

som indikerar på att de gjort realistiska bedömningar kring denna fråga 

utan beskriver att ”Enheten Realgymnasiet i Umeå kommer att ligga i de 

centrala delarna av Umeå för att möjliggöra enkel inpendling till skolan”. 

Även beskrivningen av hyra av lokaler för idrott och utformningen av 

skolbibliotek får anses ytterst bristfälliga. Ingenstans framgår det vem/vilka 

som avses som samarbetsparters inom inriktning hästhållning som ändå får 

ses som en förutsättning för en etablering. När det gäller antalet lärare ser 

förutsättningarna ut som det krävs att en hög andel av dessa lärare 

behöver arbeta deltid, något som ofta försvårar stabiliteten och 

kontinuiteten inom en utbildning. Förutsättningarna för såväl studie- och 

yrkesvägledning som organisationen av en elevhälsa med skolsköterska, 

kurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog utifrån en fullt 

utbyggd organisation med 90 elever får anses vara ytterst utmanande. 

Umeå kommuns bedömning är att Forslundagymnasiet uppfyller det behov 

som finns för studieplatser inom naturbruksutbildningar inom regionen. Att 

Lärande i Sverige AB:s inte bifogat någon elevundersökning utan ber att få 

återkomma uppfattar Umeå kommun som en stor brist i ansökan och 

ställer sig frågande till hur väl underbyggda deras uppskattningar i ansökan 

är. Med anledning av ovanstående beskrivning och motivering 

rekommenderar därför Umeå kommun Skolinspektionen att avslå Lärande i 

Sverige AB:s ansökan.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Ansökan, Lärande i Sverige AB 

Bilaga 2: Skolinspektionen efterfrågar uppgifter (punkt 1-4) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 
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Yrkanden 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Moderaterna för bifall till ansökan. Moderaterna är positivt inställda till att 

fristående huvudmän vill bedriva gymnasieutbildning i Umeå kommun. 

Moderaterna ser också ett ökat elevunderlag i Umeå kommun. Med 

bakgrund av detta yrkar Moderaterna på att ansökan ska tillstyrkas.  

 

Ändringsyrkande 
Centerpartiet och Liberalerna för att stryka sista meningen i 

tjänsteskrivelsens yttrande: ”Med anledning av ovanstående beskrivning 

och motivering rekommenderar därför Umeå kommun Skolinspektionen 

att avslå Lärande i Sverige AB:s ansökan”. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Moderaternas yrkande mot Centerpartiets och 

Liberalernas ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att 

Centerpartiets och Liberalernas yrkande ska vara motförslag till 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Ordföranden prövar vidare tjänsteskrivelsens förslag mot Centerpartiets 

och Liberalernas ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteskrivelsens förslag till yttrande.  

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 39 
Diarienr: SK-2021/00089 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

gällande ansökan om godkännande som huvudman 

för fristående gymnasieskola - Realgymnasiet i 

Skellefteå 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för fristående gymnasieskola vid namn Realgymnasiet i 
Skellefteå fr.o.m. läsåret 2022/2023. Ansökan avser 
naturbruksprogrammet. 

Motivering till beslut 

Då ansökan avser en etablering i Skellefteå är gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens bedömning att detta inte berör Umeå 

kommuns verksamhet i hög utsträckning och föreslår därför 

Kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Ansökan, Lärande i Sverige AB – Realgymnasiet i Skellefteå kommun 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

Yrkanden 
Vänsterpartiet för att skriva fram ett yttrande i likhet med det för ärendet 

om ansökan avseende Realgymnasiet i Umeå, SK-2021/00086. 
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Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet för bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot Vänsterpartiets yrkande 

och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 

 

 

 

  



Sida 16 av 34 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 40 
Diarienr: SK-2021/00101 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

angående ansökan om godkännande av utökning av 

Yrkesgymnasiet i Skellefteå - Thorengruppen AB 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet i Skellefteå kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Ansökan 
avser barn‐ och fritidsprogrammet och försäljning‐ och serviceprogrammet.  

Motivering till beslut 

Då ansökan avser en utökning i Skellefteå 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 från Thorengruppen AB 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 41 
Diarienr: SK-2021/00102 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

angående ansökan om utökning av Yrkesgymnasiet 

i Umeå - Thorengruppen AB 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen yttrande enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 

Yrkesgymnasiet fr.o.m. läsåret 2022/2023. Ansökan avser det nationella 

vård- och omsorgsprogrammet.  

Med anledning av detta bereds Umeå kommun möjlighet att avge yttrande 
i ärendet. Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt beskrivs. Yttrandet bör även innehålla:  
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem 

åren (år 2021–2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder sökta program och 

inriktningar. 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på sökt program och 

inriktning som ansökan avser, vid kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktningar 

läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023 

 

Yttrande 

Thorengruppen AB lämnade förra året in en ansökan där huvudmannen 

avsåg att göra en utökning med vård- och omsorgsprogrammet vid 

Yrkesgymnasiet i Umeå, en ansökan som Skolinspektionen senare avslog. 

Umeå kommuns yttrande med anledning av Thorengruppen AB:s ansökan 
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ligger i linje med förra årets svar och motiveringar. Umeå kommun vill 

särskilt uppmärksamma att den sökta utbildningen vård- och 

omsorgsprogrammet är högt efterfrågad av våra avnämare. Men 

utbildningen visar tyvärr upp ett relativt lågt söktryck i förhållande till 

utbildningsplatser. Att ytterligare etablera en utbildning inom detta 

område i Umeåregionen kommer med stor sannolikhet innebära större 

svårigheter att erbjuda utbildningen på grund av för lågt elevantal. De 

ekonomiska konsekvenserna av att befintligt elevantal delas på fler 

skolenheter är till stor del avhängigt av vilken omställningshastighet som 

de kommunala skolorna kan uppvisa. En problematiserande faktor är då 

givetvis 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. Med ett slutgiltigt elevval i 

maj finns det svårigheter i att kunna anpassa lokaler och personal till 

skolstart i augusti samma år. De organisatoriska konsekvenserna av en 

nyetablering av utbildning inom vård- och omsorg riskerar att påverka 

kommunens utbildningsutbud. När det gäller de pedagogiska 

konsekvenserna så innebär en överetablering av utbildningar inom vård 

och omsorg att det blir svårare att behålla lärare med nyckelkompetens 

och att på längre sikt säkerställa den pedagogiska personalens kompetens 

då ökad elevrörlighet (som sannolikt blir en effekt av fler 

utbildningsanordnare) försvårar en långsiktig personalplaneringsprocess. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Skolinspektionen efterfrågar uppgifter (punkt 1–4) 

Bilaga: Ansökan, Thorengruppen AB 

 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

Yrkanden 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet för bifall till ansökan. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot Liberalernas, 

Moderaternas och Centerpartiets yrkande och finner att nämnden beslutar 

att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Alf Molin (L): 

Genom att tillstyrka Thorengruppens ansökan menar Liberalerna att Umeå 

kommun därmed visar att man uppmärksammat kommunens allt mer 

stigande behov av vård och omsorgspersonal.  

 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium   
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§ 42 
Diarienr: SK-2021/00079 

Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

angående ansökan från British International Schools 

of Sweden AB 
 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen yttrande enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

British International Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt 

om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 

grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i 

Umeå kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.  

 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en 
internationell läroplan samt i första hand rikta sig till elever som är bosatta 
i Sverige för en begränsad tid (24 kap. 2 och 6 a §§ skollagen).  
 

British International Schools of Sweden AB avser att följa The International 
Baccalaureate IBO Curriculum för gymnasiet. Hemkommunen för en elev i 
en internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har förklarats 
berättigad till bidrag ska lämna bidrag till huvudmannen för skolan om  

1. Eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag 
för eleven  

2. Eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra 
särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola på 
gymnasienivå, och hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven 
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.  

Umeå kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 14 

§ förordning (2015:801) om internationella skolor. Yttrandet från 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fokuserar på den gymnasiala 

delen då även för- och grundskolenämnden kommer att avlämna ett 

förslag på yttrande till Kommunstyrelsen. 
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Yttrande 

Detta yttrande avser ansökans gymnasiedel. Ytterligare ett yttrande som 

utgår från ansökans för- och grundskoledel kommer att komma 

Skolinspektionen tillhanda.  

 

Umeå kommuns alla gymnasieutbildningar följer idag svensk läroplan. 2013 

gjordes inga nya intag till kommunens International Baccalaureate 

Diploma Programme (IB) utbildning pga. för lågt söktryck och utbildningen 

kom att läggas ner. Det finns således ett behov i kommunen av en 

gymnasieutbildning med internationell läroplan för till exempel 

gästforskare- och gästarbetares barn på gymnasienivå. British International 

Schools of Sweden AB beskriver i sin ansökan att elevprognosen inte 

grundar sig på de traditionella intresseundersökningar som 

ansökningsformulär hänvisar till som underlag för elevprognosen och 

menar på att det är omöjligt att genomföra traditionella 

intresseundersökningar för internationella skolor då målgruppen bor i 

Sverige för begränsad tid eller bor utomlands. Ansökan innehåller således 

inte något som styrker elevprognosen och de kalkylerade behov som finns i 

Umeå kommun.  Umeå kommun delar British International Schools of 

Sweden AB:s bedömning att det är svårt men kommunen hade gärna sett 

en ambition där det framgått att huvudmannen gjort tydligare 

efterforskningar kring det aktuella lokala läget och förutsättningarna. 

Istället hänvisar British International Schools of Sweden AB till deras 

hemsida och menar att det finns ett tillräckligt underlag för att bedriva en 

stabil verksamhet.  

 

Umeå kommun är medveten om att internationella skolor tillåts ta ut 

avgifter och även om Umeå kommun kan se fördelar med en internationell 

utbildning på gymnasienivå så är kommunen kritisk till de avgifter 

(elevavgift, ansökningsavgift och inskrivningsavgift) som redovisas i 

ansökan. Dessa får anses som väldigt höga i relation till den lagstiftning 

(som gäller svenska skolor) om en avgiftsfri skola.  Även om skolans 

kostnader med små elevvolymer får anses hög är Umeå kommuns 

bedömning att till exempel en årlig avgift på mellan 84 000 till 96 000 kr 

per gymnasieelev ej kan anses som skälig och medför av förklarliga skäl att 

många elever aldrig har möjlighet att påbörja denna utbildning. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga: Ansökan British International Schools of Sweden AB 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ändringsyrkande 
Moderaterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag med ändringen att sista 

stycket byts ut mot nedanstående text: 

 

Umeå kommun är medveten om att internationella skolor tillåts ta ut 

avgifter. Dessa avgifter regleras i Förordning (2015:801) om internationella 

skolor. Enligt förordningens 9§ ska avgiften vara skälig med hänsyn till de 

kostnader som den är avsedd att täcka, de bidrag huvudmannen får och 

omständigheterna i övrigt. Därigenom är det svårt för oss att värdera vad 

en skälig avgift är, vi lämnar därför detta ställningstagande till 

Skolinspektionen.   

 

Centerpartiet och Liberalerna för bifall till Moderaternas ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsen, bifall mot avslag, och finner att 

nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Ordföranden prövar vidare Moderaternas ändringsyrkande, avslag mot 

bifall, och finner, efter votering med rösterna 7 mot 4, att nämnden 

beslutar att avslå ändringsyrkandet. 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium 
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§ 43 
Diarienr: SK-2021/00144 

GVN: ansökan om medel ur utvecklingsanslag för 

digitalisering och digitaliseringsreserv - KS-

2021/00103 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden ansöker 

om medel ur utvecklingsanslaget för digitalisering och digitaliseringsreserv i 

enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

Nämnden beslutar vidare att ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

digitalisering och digitaliseringsreserv. Utvecklingsanslaget består av 

driftsmedel på 6 Mkr och digitaliseringsreserven av investeringsmedel på 

18,5 Mkr. Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur 

utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas. Högre prioritet 

får projekt som: 

 

• bidrar till program/inriktningsmål  
• skapar nettonytta – investera för att sänka driftskostnader  
• skapar förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, bidrar till 
bättre arbetsmiljö och/eller medborgarnytta  
• bedrivs i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer eller 
det lokala och regionala näringslivet  
• medfinansieras av ansvarig nämnd  
Särskilt positivt beaktas hög uppväxling av projektets budget via externa 
finansieringskällor. 
 
Utifrån ovanstående föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 
ansöka om 1 193 000 kr för perioden 2021 till 2023 ur utvecklingsanslaget 
för digitalisering och digitaliseringsreserv. Ansökan avser projektledning 
och utbildningsinsatser vid uppgradering från Procapita till Tieto Education 
(TED) med dess analysverktyg. 



Sida 24 av 34 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan om medel ur utvecklingsanslaget för digitalisering och 

digitaliseringsreserv. 

Bilaga 2: Kostnads- och nyttoanalys 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Katarina Sjöström, utvecklingsledare 

Beslutet ska skickas till 
KS-diarium  
verksamhetsutveckling@umea.se 
   
 

 

  

mailto:verksamhetsutveckling@umea.se
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§ 44 
Diarienr: SK-2021/00157 

GVN: Statligt stöd - Skolmiljarden - Skolmiljard 2021 

- Kommunal huvudman - Enskild huvudman. Dnr 

2021:283 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fördela de av KS 

NAU tilldelade medlen till gymnasieskoleverksamheten i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag på fördelning. 

Ärendebeskrivning 

För att möta den utmaning som covid-19 pandemin medför beslutade 

regeringen att i budgetpropositionen för 2021 förstärka det statliga stödet 

till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till 

goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn 

och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

 

Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen. Kommunerna behöver 

inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Det finns 

ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer hur de ska 

användas. Kommunerna bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur 

medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, 

exempelvis inom förskolan, grund-och gymnasieskolan samt 

vuxenutbildningen. Det framgår att medlen även ska användas i enskild 

verksamhet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag.  

 

Statsbidraget fördelas proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn 

och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn per 

kommun utgår från Statistiska centralbyråns siffror för 2020 som fanns 

tillgängliga vid beslutstillfället (november 2020).  
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Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå Kommun har 

tilldelat gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 493 066 kr, av totalt 

11 869 940 kr. De till nämnden tilldelade medlen ska fördelas utifrån 

principen om lika villkor (i relation till fristående huvudmän) till respektive 

skolenhet utifrån elevantal vid beräkningsdatum 2021-03-15. 

 

Tilldelade medel fördelas till gymnasieskolans nationella program i enlighet 

med modell som Skolverket tillämpat (se bilaga 1) men med skillnaden att 

årskurs 3 på nationella program viktas dubbelt i beräkningen. Detta då det 

är en avgångsklass och eleverna därmed har ett kortare tidsperspektiv inför 

att söka vidare utbildning alternativt arbete.  

 

De tilldelade medlen kommer inom Umeå gymnasieskola att användas till 

redan beslutade insatser i form av utökad stödverksamhet på såväl dagtid 

som utanför ordinarie schematid för att minska riskerna för att eleverna 

inom gymnasieskolan inte når en gymnasieexamen eller inte når de 

kursbetyg de hade gjort om undervisningen inte till stor del hade bedrivits 

på distans (för nuvarande gymnasieelever kommer minst en tredjedel av 

deras gymnasiestudier bedrivits helt eller delvis på distans). 

 

Redovisning och rekvirering av tilldelade medel: 

Kommunala skolor: Skolan tilldelas medel upp till tilldelad ram efter 

redovisning av genomförda insatser. 

Fristående skolor: Skolhuvudmannen tilldelas medel i enlighet med 

beslutad tilldelning per elev. Redovisning av genomförda insatser lämnas 

till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden senast 30 januari 2022.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Beslut från KS NAU om fördelning av det statliga stödet 

”Skolmiljarden” till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beredningsansvarig 

Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola 

Beslutet ska skickas till 
Fristående huvudmän, gymnasieskola 

Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola  
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§ 45 

Diarienr: SK-2020/00370 

GVN: 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 ifrån 

det beslut om programutbud som fattades inför gymnasievalet 2021.     

 

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 

Stina Andersson, administrativ chef 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasieantagningen Västerbottens län 
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§ 46 
Diarienr: SK-2021/00123 

GVN: IVO - verksamhetsansvarig för habiliteringen 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Jennifer 

Hedström till verksamhetsansvarig för habilitering som bedrivs i samverkan 

med utbildningen inom Riksgymnasiet för rörelsehindrade Umeå. 

 

Ärendebeskrivning 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå finns på Dragonskolan och 

består av tre samverkande delar; skola, habilitering och elevhem. I enlighet 

med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) utser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

verksamhetsansvarig för habilitering inom verksamheten. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. framgår att: 

2 § Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon 

som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar 

och uppgifter för verksamhetschefen. 

 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) 2 kap. framgår att: 

1 § Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen 

för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till 

inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. Lag 

(2012:957). 

 

2 § Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, ska 

detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en månad efter 

genomförandet. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas till 

inspektionen. Lag (2012:957) 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Ledningssystem Riksgymnasiet för rörelsehindrade, 

habiliteringsenheten, Umeå kommun 

Beredningsansvarig 

Pontus Clarin, områdeschef, gymnasieskola   
 

Beslutet ska skickas till 
Jennifer Hedström, jennifer.hedstrom@umea.se 
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§ 47 
Diarienr: SK-2021/00124 

GVN: Patientsäkerhetsberättelse - RgRH-

Habilitering 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden tagit del 

av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information lämnas till vårdgivaren om patientsäkerhetsberättelse och 

ledningssystem för habilitering inom Riksgymnasiet för rörelsehindrade 

Umeås verksamhet som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Patientsäkerhetsberättelse 2020 Riksgymnasiet för 

rörelsehindrade 

 

Bilaga 2. Ledningssystem Riksgymnasiet för rörelsehindrade 

Beredningsansvarig 

Pontus Clarin, områdeschef, gymnasieskola 
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§ 48 
Diarienr: SK-2021/00015 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2021, 

2021-03-24 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-03-24 

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 
 

§ 49 

Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 

-Kommande beslut avseende gymnasieskolans upplägg av 

distansundervisning: 

 

Gymnasieeleverna behöver goda förutsättningar för att nå målen för en 

gymnasieexamen eller godkända betyg för att fortsätta sin 

gymnasieutbildning. Med nuvarande upplägg av distansundervisning finns 

risk för väldigt stora utbildningsskulder. Under veckorna 15–17 får årskurs 

3 därför närundervisning på heltid medan årskurs 1 och 2 får 

närundervisning varannan vecka. Om smittläget försämras behöver 

ytterligare anpassningar göras. 

 

-Åza Hortell, områdeschef vuxenutbildning, informerar om ekonomi 

kopplat till vuxenutbildningen och budgetläget inför 2022. 

 

-Sofia Öberg, ekonomichef, lämnar månatlig ekonomisk rapport. 

 

-Sofia Öberg informerar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

behovsframställan. 
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§ 50 
 

Elevhälsa - uppföljning 
 

 

Åza Hortell, elevhälsochef för gymnasiet, presenterar en uppföljning av 

elevhälsoarbetet. 
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§ 51 

Bruttolista - förslag till åtgärder för att motverka 

konsekvenser med utbildningsskuld med anledning 

av Coronapandemin 
 

 

Åza Hortell, områdeschef, presenterar identifierade områden med behov 

av insatser för att motverka stor utbildningsskuld med anledning av Covid-

19. De identifierade områdena är uppdelade på: gymnasieutbildning, 

gymnasie- och vuxenutbildning, vuxenutbildning samt arbetsmarknad och 

integration 

 

 

 


