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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 januari 2022 kl. 09:00-13.00 

Plats: Esplanaden 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) 
Tichaona Dumba Maphosa (S), tjänstgörande ersättare för 
Karl Larsson (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Madelene Nord (M), §§ 1–9 
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     §§ 1-11 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande: Digital signatur 

 Peter Vigren  

 

Justerare: Digital signatur 

 Robert Axebro  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  
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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lotta Wiechel (S) 

Jan Lundberg (S) 

Tommy Strand (M) 

Tobias Holmbom (V) 

Lisa Stolt (V) 

Julia Algotsson (C) 

Thommy Bäckström (L) 

Frida Fröberg (KD) 

Shaimaa El Nabris (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Pontus Clarin 

Åza Hortell 

Anna Persson 

Therése Swärd 

Andreas Moberg 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 

Diarienr: SK-2022/00005 

GVN: Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 

GVN januari 

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 

   
 

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 
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§ 2 
Diarienr: SK-2021/00270 

GVN: Årsbokslut 2021 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 

att        godkänna årsredovisningen för 2021  

 

att  godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2021 och gör 

bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig 

 

att  godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen för 

2021 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om förändrad 

rapportstruktur för kommunens nämnder och bolag. I enlighet med denna 

har nämnden att upprätta årsbokslut, följa upp den interna kontrollen och 

fullmäktiges mål och uppdrag för avrapportering till kommunstyrelsen. 

Nämnden har också att ta ställning till uppföljning av nämndens uppdrag 

till förvaltningen samt styrkort. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Förvaltningens samlade arbete har sedan mars 2020 präglats av den 

pågående coronapandemin. Fokus har legat på att vidta åtgärder för att 

minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. Den aktuella 

händelseutvecklingen liksom myndigheternas rekommendationer har 

kontinuerligt följts och så långt som möjligt omsatts i lokala rutiner. 

Beredskapsplan och riskbedömningar för förvaltningen har utarbetats för 

att tydliggöra planeringsförutsättningar, roller och ansvar att hantera en 

allvarlig händelse samt minimera smittspridning och därmed effekter på 

verksamheten. I början av vårterminen bedrevs gymnasieundervisningen 

helt på distans till att i slutet av terminen övergå till närundervisning i 
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årskurs tre. Under höstterminen har gymnasieskolan bedrivit 

närundervisning. 

 

I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att 

vara kommunens största och populäraste skola. Totalt valde cirka 80 

procent av eleverna en kommunal gymnasieskola.   

 

Andelen avgångselever med gymnasieexamen ökar till 92,6 procent. Stora 

stödinsatser och en väl utbyggd lov- och sommarskola gjorde detta möjligt. 

I år beviljades ett större antal elever förlängd studietid och dessa räknas 

således inte in i kategorin avgångselever, i enlighet med UHR och SCB´s 

inrapportering. Coronapandemin har påverkat meritvärdet negativt. Den 

redovisade ”genomsnittliga meritvärdespoängen” för avgångseleverna 

sjönk från 14,3 till 14,0 och förväntningen är att även de kommande årens 

meritvärde kommer att vara negativt påverkat då betyg som sattes under 

pandemin kvarstår och elevers kunskapstapp förmodas vara synlig i 

statistiken.  

 

En stark tillväxt och minskad arbetslöshet i regionen speglas i den stigande 

sysselsättningsgraden bland nyanlända i etableringen. Det är framför allt 

bland personer med utbildning som haft en stigande sysselsättningsgrad 

medan de med låg utbildningsbakgrund fortsatt har svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Samtliga sjuttonåringar, drygt 700 ungdomar, som sökt ferieprao inom 

ansökningstidens ram har erbjudits ferieprao i år. 

 

Det statliga stödet Skolmiljarden har under året tilldelats nämnden som 

syftar till att mildra effekterna av pandemin och det befarade 

kunskapstappet. En rad insatser har genomförts. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GVN årsrapport till KS, jan-dec 2021 

Bilaga 2: GVN uppföljning internkontrollplan, jan-dec 2021 

Bilaga 3: GVN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-dec 

2021 
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Bilaga 4: GVN uppföljning av nämndens mål, mätvärden, jan-dec 2021 

 

Beredningsansvariga 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

Sofia Öberg, ekonomichef 

Åsa Bergström, HR chef 

 

   

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

anette.sjodin@umea.se, handlingar i Word-format 

 

  

mailto:anette.sjodin@umea.se
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§ 3 
Diarienr: SK-2021/00565 

GVN: Internkontrollplan 2022, riskanalys 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 

 

-att godkänna förslag på internkontrollplan avseende riskanalys 2022  

 

-att nämnden har tagit del av komplettering verksamhetsanalys 2022 

 

 

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 (2011-05-26) syftar till att fullgöra dessa krav och åtaganden 

genom att: 

 

- bedöma efterlevnad av verksamhetskrav,  
- genomföra riskanalys och riskvärdering samt 
- vidta åtgärder  

 

Efter information i decembernämnden om bedömd efterlevnad av 

verksamhetskrav har nämnden i denna del att identifiera omständigheter 

som anses utgöra risk för att generella verksamhetskrav inte uppfylls.  

Beslutsunderlag 

Efterlevnad av nämndens verksamhetskrav genom tydliga rutiner, roll och 

ansvarsfördelning har kompletterats (bilaga 2) med bedömning av uppdrag 

C, D, I, J, K, L, P, Q och KF uppdrag 10 samt GVN målen 3.2, 3.6 och 3.7. För 

samtliga bedöms kraven tillgodoses till viss del. Generellt är nämndens 

efterlevnad av verksamhetskrav relativt god.  

 

För kontrollområden som är åtgärdade bedöms risk inte längre föreligga 

och föreslås därför att strykas ur 2022 års internkontrollplan. Detta gäller 
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attestreglemente och en av de identifierade riskerna under 

kontrollområdet arbetsmiljö under coronapandemi. De kvarstående sju 

kontrollområdena har riskvärderats utifrån en fyragradig skala för 

sannolikhet och konsekvens. 

 

Föreslagen riskvärdering bildar riskvärden mellan 4-16 som 

rekommenderar att åtgärder vidtas för att reducera riskerna. Dessa 

åtgärder återkommer förvaltningen med förslag på vid nästa sammanträde 

i februari. 

 

Bilagor 

Bilaga 1: GVN Internkontrollplan 2022: riskanalys – förslag 

Bilaga 2: GVN Internkontrollplan 2022; verksamhetsanalys komplettering 

Bilaga 3: Definitioner riskvärdering 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 

   

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 

 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 4 
Diarienr: SK-2021/00605 

GVN: Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 

2022 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hemställa hos 

kommunfullmäktige att ombudgetera 2 500 tkr från 2021 års 

investeringsmedel till 2022 enligt bilaga. 

 

Nämnden beslutar vidare att ärendet justeras omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tilldelats 6 700 tkr i 

investeringsmedel för år 2021. Av dessa har nämnden förbrukat 4 124 tkr. 

Planerade investeringar har till stor del genomförts enligt plan. Däremot 

har investering motsvarande 2 500 tkr avseende inventarier till restaurang- 

och livsmedelsprogrammet inte genomförts. Programmet kommer enligt 

plan att starta HT-2022 och inventarier kommer att behöva köpas in under 

2022 då lokalen är färdigställd.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Förslag ombudgetering av investeringsmedel 

Beredningsansvarig 

Sofia Öberg, ekonomichef 

 

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 

 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Öberg, Ekonomichef 

Lokalplanerare vid utbildningsförvaltningen 

KS diarium  
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§ 5 

Diarienr: SK-2021/00586 

GVN: Kvalitetsrapport huvudmannanivå 2021 - 

gymnasieskolan 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2021 - gymnasieskolan.  

 

Ärendebeskrivning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 2019 närmare kunnat 

följa gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete och utfall, resultat och 

analys för nämndens prioriterade mål i en kvalitetsrapport på 

huvudmannanivå. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2021 - gymnasieskolan 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 

   
 

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 
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§ 6 
Diarienr: SK-2021/00524 

GVN: Yttrande över (C) motion 31/2021 - En barn- 

och ungdomsvänligare kommun 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet, men lämnar en protokollsanteckning. 

 

Ärendebeskrivning 

Motionen tar utgångspunkt i att barnkonventionen slår fast att vid alla 

åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa 

beaktas i första hand. Motionen belyser att såväl tjänstepersoner som 

politiker behöver ha kunskaper om barns rättigheter och vad det betyder i 

praktiken och tydliggör att det är Umeå kommun som arbetsgivare som 

ansvarar för att alla berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande 

kompetensutveckling om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas i 

praktiken. I syfte att underlätta och säkerställa att Umeå kommun utformar 

en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i 

praktiken och hur arbetet årligen ska följas upp och utvärderas föreslår 

Centerpartiet att  

 

Umeå kommun inrättar en politiskt obunden 

Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att 

kommunen alltid tar hänsyn till barns- och ungdomars perspektiv i sitt 

arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunernas 

nämnder och förvaltningar om ungas situation och behov. 

 

Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin verksamhet 

utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s 

barnkonvention, i årliga barnbokslut. 
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Motiv till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar ett stärkt 

barnrättsperspektiv och delar Centerpartiets uppfattning om att det är av 

yttersta vikt att politiker och tjänstepersoner har den kompetens som krävs 

för att kunna ta ansvar för att skapa förutsättningar för barn att åtnjuta 

sina rättigheter utifrån barnkonventionen. 

 

Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag sedan 1 januari 2020 men 

när det gäller område utbildning ingår huvudprinciperna sedan tidigare i 

skollagen (2010:800). I skollagens portalparagraf, kap 2 10 § Särskild 

hänsyn till barnets bästa, tydliggörs att i all utbildning som rör barn ska 

barnets bästa var utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt som 

möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla 

frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Barnkonventionen ingår därför 

som en naturlig del i gymnasieskolans arbete och att barnrättsperspektivet 

ska tas i beaktande i alla beslut som rör barn och elever.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar idag hänsyn till 

barnkonventionens grundprinciper i flera av de mål som finns i nämndens 

uppdragsplan. På skol- och programnivå sker arbete med och uppföljning 

av såväl nämndsmål som barnkonventionen genom enkäter, 

kursutvärderingar, utvecklingssamtal, elev- och skolforum, programråd, 

samverkansforum, elevskyddsombudsutbildning, programarbetsplaner och 

verksamhetsövergripande planer så som exempelvis den 

förvaltningsövergripande planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utbildningar för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningen som 

syftar till att stärka måluppfyllelsen genomförs utifrån fokusområden och 

identifierade behov. Gällande barnkonventionen hölls 2021 en 

utbildningsinsats för samordningsrektorer inom gymnasiet med syfte att 

ytterligare öka kännedom kring denna. 

 

I flera av landets kommuner finns kommunala barnombud. Uppdragen 

varierar från att stödja elevers rättigheter, till att informera om 

barnkonventionen eller att säkerställa att barn och unga kommer till tals i 

frågor som berör dem. Stockholms stad har en barnombudsman som 

ansvarar för att utveckla arbetet med barnkonventionen, uppmärksamma 
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att barns rättigheter och intressen tillgodoses i stadens styrdokument samt 

granska hur barns rättigheter implementeras. Botkyrka kommun och 

Strängnäs kommun har inrättat barnombudsmän som bevakar barn och 

ungdomars intresse vid beslutsfattande samt underlättar möten mellan 

ungdomar och politiker. Borås stad, Jönköpings kommun och Norrköpings 

kommun har inrättat en funktion för information och stöd i frågor om 

kränkande behandling.  

 

Det är dock skillnad mellan att ha en övergripande policy på nämndsnivå 

där barnrättsperspektivet beaktas i alla beslut som tas som involverar barn 

och att inrätta en funktion som barnombudsstrateg eller kommunal 

barnombudsman. Det finns redan en statlig barnrättsmyndighet – 

Barnombudsmannen (BO). De har i uppdrag att företräda barn och ungas 

rättigheter och intressen och bevakar hur barnkonventionen efterlevs i 

samhället och driver på genomförandet i kommuner, region och statliga 

myndigheter. De uppmärksammar brister i tillämpningen av 

barnkonventionen. Barnombudsmannen har inget formellt tillsynsuppdrag, 

men de kan ge kommunen uppdrag på förkommen anledning, om brister 

uppmärksammas i kommunens arbete i frågan. När det gäller 

tillsynsansvaret över skollagen är det Skolinspektionen som har detta 

ansvar. Att inrätta ett eget kommunalt barnombud riskerar att bli 

svårreglerarat och förvaltningen ser en risk för motstridig information, 

otydlig gränsdragning och dubbelarbete om ett lokalt barnombud 

företräder enskilda kommuninvånare i ärenden som senare kan prövas av 

en statlig myndighet. Vidare föreslår en statlig offentlig utredning bland 

annat att tillsynsansvaret för det skollagsreglerade området i 

diskrimineringslagen överförs från Diskrimineringsombudsmannen (DO) till 

Skolinspektionen. Det innebär att Skolinspektionen, förutom att kunna 

utöva tillsyn i ärenden om kränkande behandling, även kan utöva tillsyn i 

ärenden som rör diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Förvaltningen bedömer att överföringen att tillsynsansvaret stärker 

barnrättsperspektivet och ökar möjligheten till upprättelse för barn och 

elever.  

 

Utbildningsförvaltningen anser att barnrättsperspektivet bäst stärks genom 

ett målmedvetet förhållningssätt, en tydlig prioritering av barnrättsfrågor, 

kompetensutveckling, tydliga upparbetade strukturer och stärkt intern 
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kontroll av att verksamheterna lever upp till de krav som anges i 

barnkonventionen. På verksamhetsnivå handlar det om att säkerställa att 

medarbetare och barn får kunskap om barnkonventionen, att medarbetare 

kontinuerligt diskuterar hur barnens rätt kan tillgodoses, att 

grundprinciperna används i det systematiska kvalitetsarbetet samt att 

skapa förutsättningar för barnen att åtnjuta sina rättigheter och möta de 

utmaningar det innebär.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden stödjer inte motionärens förslag 

om att tillsätta ett lokalt barnombud och ser heller inte ett behov Umeå 

kommun redovisar och utvärderar sin verksamhet utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv i årliga barnbokslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Motion (C) - En barn- och ungdomsvänligare kommun 

Beredningsansvarig 

Therése Swärd, ledningskoordinator 

   

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna för bifall 

till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Inga motyrkanden finns. 

 

Protokollsanteckning 

Anahita Ghazinezam (V):  

Vi i Vänsterpartiet välkomnar ett kommunalt barnombud som villkorslöst 

ställer sig på barnens sida. Såsom Centerpartiets motion är formulerad är 

dock uppdraget väldigt brett och främst betonad på rapportering till och 

från samtliga kommunens nämnder och förvaltningar. Vi önskar ett 

barnombud som antingen arbetar med operativt, exempelvis med närvaro 

vid tvister mellan elever/föräldrar och skola, eller informativt mot nämnder 

och förvaltningar utöver GVN och FGN, som redan i dagsläget arbetar 

mycket med Barnkonventionen. 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 7 

Diarienr: SK-2021/00585 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - årshjul 

2022 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

årshjul 2022 enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunstyrelsens anvisningar om ny budgetprocess 

2023 har nämndens årshjul för 2022 kompletterats med ombudgetering av 

investeringsmedel för beslut i januari månad samt yttrande över 

inriktningsram i mars. Vidare har internkontrollplanens tre 

genomförandesteg; verksamhetsanalys, riskanalys och åtgärder samlats 

ihop till ett och samma tillfälle i februari.  

 

För inre kvalitet har revidering av kompetensförsörjningsplanen som sker 

vart 4:e år och information om de årliga aktiviteterna flyttats från april till 

mars månad. Inre kvalitet har också kompletterats med plan för aktiva 

åtgärder som syftar till att förhindra och förebygga diskriminering. 

 

Kvalitetsrapporten för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknad 

har delats upp på tre tillfällen; den första i januari som avser gymnasiets 

kvalitetsrapport respektive vuxenutbildningen i april samt arbetsmarknad 

och introduktion i maj. Rektors återrapport till skolhuvudmannen och årlig 

plan mot kränkande behandling har lagts in för avrapportering i september 

respektive december. 

 

I årshjulets struktur återfinns beslutspunkter på utsidan av hjulet och 

informationspunkter såsom information och teman på insidan. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Årshjul GVN 2022 - förslag 

Bilaga 2: Årshjul GVN 2021 

Beredningsansvarig 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

   

Yrkanden 

Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Inga motyrkanden finns. 

 

Beslutet ska skickas till 
Berörda chefer 
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§ 8 
Diarienr: SK-2021/00399 

GVN: Återrapport av personuppgiftsincidenter 

september-december 2021 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 

del av återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden september-

december 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-25 skall 

nämnden varje tertial informeras om de incidenter som skett inom sitt 

verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits. Med anledning av 

Kommunfullmäktiges beslut gällande frekvensen för avrapportering 

kommer detta istället att redovisas i delårsrapporter. 

 

Vid tid för denna delårsrapport har fyra (4) personuppgiftsincidenter 

inrapporterats varav en (1) har anmälts vidare till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Ett ärende är utreds fortfarande 

medan övriga två incidenter har åtgärdats och avslutats.  

 

Den incident som har anmälts till IMY avsåg en upptäckt gjord av IT-konsult 

av en sårbarhet i ett gammalt system. Sårbarheten bestod av att vid 

upprepad användning av URL:er till systemets funktioner, samt med 

teknisk kunskap, fanns möjligheten att ta del av systemets samtliga 

uppgifter utan inloggning. Systemet saknar en loggfunktion så det är oklart 

hur länge sårbarheten har existerat och om någon har utnyttjat den. 

 

Systemet är nu stängt, objektägare och påverkade enhetschefer är 

informerade och analys hos verksamheten pågår. 

 

Med beaktande av omfattningen av antalet registrerade som kan ha 

påverkats av incidenten samt att det kan röra sig om en särskilt skyddsvärd 
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grupp av registrerade gjordes bedömningen att en anmälan till IMY var 

nödvändig. IMY har ännu inte fattat beslut i ärendet. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, personuppgiftskoordinator 

   
 

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 
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§ 9 
Diarienr: SK-2022/00007 

GVN: Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-01-

26 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2022-01-26 

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 

 

   

Yrkanden 

Inga motyrkanden finns. 
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Informationsärenden 
 

§ 10 

Diarienr: SK-2022/00061 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Coronapandemin 

Det råder väldigt hög frånvaro bland både elever och personal inom 

nämndens verksamhetsområde. Utbildningsförvaltningen har med 

anledning av rådande pandemi och utbredd smitta gått upp i stabsläge. Det 

innebär att förvaltningen lägger visst arbete åt sidan för att kunna planera 

och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla undervisningen.  

 

Tillfällig förordning ger möjlighet för skolhuvudman att besluta om tillfällig 

distansundervisning när smittläget är så högt bland antingen elev- eller 

personalgrupp. Ett sådant beslut fattas i samråd med smittskydd. 

 

Information ges om nya riktlinjer gällande PCR-testning. 

 

1000 nya gymnasieplatser 

Information ges om processens slutskede där Tekniska nämnden fattar sina 

beslut inom kort, vilket är en förutsättning för att möjliggöra inkorporering 

i kommande investeringsprocess. 

 

Skolmiljarden 

Regeringen har beslutat att även för 2022 betala ut s.k. skolmiljard. 

 

Övrigt 

2022 går kommunen in i förändrat arbete kring budgetprocessen och 

planeringsdirektiv för 2022 har inkommit till förvaltningen. Senast den 25 

mars ska nämnden yttra sig över nämndramar avseende drift, nämndramar 

avseende investeringar och förslag på programbeskrivningar 

samt lämna förslag till grunduppdrag, reglementet liksom uppföljning av de 

två ovanstående. 
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§ 11 

Diarienr: SK-2022/00061 

Rapport från programråd 
 

Rapport avläggs från följande program: 

 

Introduktionsprogrammen 

Teknikprogrammet 

Naturvetenskapligt program 

Estetiska programmet 

Ekonomiprogrammet 

Samhällsvetenskapligt program 

Mark- och anläggningsprogrammet 

Naturbruksprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Lärlingsutbildning 

Gymnasiesärskolan 

 

Återrapport avseende resterande program (VVS- och 

fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet, 

Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet, Bygg- och 

anläggningsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet) bordläggs till 

nämndens sammanträde i februari. 

 


