
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 16 juni 2021 kl. 09:00-12:15 

Plats: Saluten, Stadshuset samt 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) 
Karl Larsson (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Tommy Strand (M), tjänstgörande ersättare för Madelen 
Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Tobias Holmbom (V), tjänstgörande ersättare för Anahita 
Ghazinezam (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro   
  

 

Sekreterare:        §§ 74-84 

 Elin Holmström 

 

Ordförande:      

 Peter Vigren  

 

Justerare:      
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

 

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

 

Underskrift:   
 Linda Hellquist



Sida 3 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tichaona Dumba Maphosa 

Jan Lundberg 

Lisa Stolt 

Julia Algotsson 

Thommy Bäckström 

Talent Hofling 

Natalie Akyol 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Maria Runarsdotter 

Anna Persson 

Helen Andersson 

Pontus Clarin 

Andreas Moberg 

Marcus Nordin 
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Beslutsärenden 
 

§ 74 

 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

juni 

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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§ 75 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndsammanträde - slutet 

möte juni 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i juni 

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 juni. 

 

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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§ 76 

 

Diarienr: SK-2021/00252 

GVN: Yttrande - Sverigedemokraterna - Motion 

11/2021 - Utmana bosättningslagen, minska antalet 

migranter 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där de föreslår 

Kommunfullmäktige: 

- att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen 
- att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade 

flyktingar 
 

Från och med den 1 mars 2016 infördes lagen om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning, även kallad Bosättningslagen. Lagen 

innebär att kommunen är skyldig att ordna boende för nyanlända som 

mottagits genom anvisning från Migrationsverket. De personer som enligt 

Bosättningslagen ska erbjudas hjälp med att ordna boende är nyanlända 

som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehö-

vande enligt vissa bestämmelser i Utlänningslagen, samt anhöriga till dessa 

personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma 

hushåll. 

 

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens 

storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända 

och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i 

kommunen. 
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Bosättningslagen är en lag och Umeå kommun ska följa rådande 

lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Motion (SD) - Utmana bosättningslagen - minska antalet migranter 

Beredningsansvarig 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
 

Protokollsanteckning från Moderaterna 

Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Vi har i 

många år varit ett av de länder i EU som har haft högst flyktingmottagande 

i relation till folkmängd. Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn 

till det stora flyktingmottagande vi haft och de omfattande 

integrationsproblem vi har, även i Umeå. Moderaterna delar uppfattningen 

att Sverige och Umeå kommun bör under lång tid framöver ha ett lågt 

asylmottagande.  

 

Moderaterna ser också problem med bosättningslagen och vill genom 

riksdagen ändra lagen. Men att fullmäktige ska ta beslut om att aktivt 

bedriva lagtrots som SDs motion vill tror inte vi är en legitim väg framåt i 

den här frågan.  

 

Därför röstade Moderaterna för tjänsteskrivelsen. 
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§ 77 

 

Diarienr: SK-2021/00326 

GVN: Umeå kommunala gymnasieskola - 

Programutbud läsåret 2022-2023 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslag till programutbud för läsåret 2022/2023 inklusive start av 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget utgår från ambitionen att Umeå gymnasieskola ska erbjuda ett 
brett programutbud som baseras på elevernas önskemål. Det förslag till 
programutbud och fördelning av program per skola som föreslås utgår från 
det beslut om programutbud som fattades inför gymnasievalet 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 gymnasiechefen.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Programutbud 2022/2023 

Beredningsansvarig 

Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasieantagningen Vindeln 
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§ 78 

 

Diarienr: SK-2018/00584 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 

Sammanträdestider 2022 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdestider för arbetsutskott och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd 2022. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Sammanträdesplan 2022 för arbetsutskott och nämnd  

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben 
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§ 79 

 

Diarienr: SK-2021/00015 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-

16 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-06-16 

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 
 

§ 80 

 

Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Ekonomi och budget 

Marcus Nordin, ekonomicontroller avger ekonomirapport för maj 2021. 

 

Covid -19 

Andelen bekräftat smittade i regionen minskar och gymnasieskolorna 

planerar för återgång till närundervisning till hösten. Regionens 

smittskyddsläkare rekommenderar dock skolhuvudmännen att inleda 

beredskap för eventuellt lokala utbrott genom att organisera för 

snabbtester/antigentester. 

 

Ungaenkät 2020 

I Ungaenkäten, som genomfördes ht 2020, svarade 77 procent av 6 100 

unga i åldern 13-18 år. Fler ungdomar uppger att de känner sig respekterade 

av sina klasskamrater och även av vuxna i skolan. Färre uppger att de hamnat i 

bråk och de flesta ser ljust på sin framtid. Däremot är det stora skillnader 

mellan skolor och olika program gällande frågan om de unga ser ljust på sin 

framtid. En längre återrapport av Ungaenkäten sker på 

nämndssammanträdet i september. 

 

Sommarsemester 2021 

Utbildningskontoret håller öppet 4 timmar per dag mellan klockan 8-12 

semesterveckorna 27-31.   
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§ 81 

 

Utvärdering serviceassistenter 
 

Helen Andersson informerar om genomförd utvärdering av pilotprojektet 

serviceassistenter. Nitton individer med intellektuell funktionsvariation har 

anställts inom projektet som serviceassistenter varav sju personer har fått 

reguljär anställning i Umeå kommun. Arbetsmarknads- och 

integrationsavdelningen har samordnat projektet i samverkan med Lärvux 

och Arbetsförmedlingen. 
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§ 82 

 

Gymnasievalet 2021 
Nicklas Wallmark informerar om gymnasievalet 2021. Antalet 

utbildningsplatser hos kommunala och fristående huvudmän uppgår till 

2113 och antalet förstahandsväljare till 1 820. 
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§ 83 

 

Rapport om tusen nya gymnasieplatser 
Anna Persson informerar om utredning av tusen nya gymnasieplatser. År 

2025 är behovet av elevplatser större än de befintliga elevplatserna. 

Förslag på 1000 nya gymnasieplatser i centralt läge ges vars slutrapport 

delges nämnden när den är klar.  
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§ 84 
 

Återrapport från programråd 
 

 

Rapport avläggs från följande program: 

 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Industritekniska programmet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Gymnasiesärskolan 

Lärlingsutbildning 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Samhällsvetenskapligt program 

Ekonomiprogrammet 

Introduktionsprogrammen 

 


