
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-20 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 09:00-11.50 

Plats: Kommunstyrelsen 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) 
Karl Larsson (S) 
Rebecka Jakobsson (S) 
Thommy Bäckström (L), tjänstgörande ersättare för 
Madelene Nord (M) §§ 103–105 
Tommy Strand (M), tjänstgörande ersättare för Madelene 
Nord (M) §§ 106–111 
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:        §§ 103-111 

 Annelie Holmlund 

 

Ordförande:      

 Peter Vigren  

 

Justerare:      

 Robert Axebro  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-20 
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Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Utbildningskontoret 

 

Underskrift:   
 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tichaona Dumba Maphosa (S) fr o m § 105 

Lotta Wiechel (S) 

Jan Lundberg (S) 

Lisa Stolt (V) 

Thommy Bäckström (L), tjänstgörande ersättare §§ 103–105 

 

 

Tjänstemän 

Ann-Christine Gradin 

Nicklas Wallmark 

Åsa Bergström 

Sofia Öberg 

Anna Persson 

Emma Steen 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 103 

Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 

oktober 

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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§ 104 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndsammanträde - slutet 

möte oktober 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i 

oktober 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 oktober. 

 

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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§ 105 
Diarienr: SK-2021/00386 

GVN, Kvalitetsrapport huvudmannanivå - 

Arbetsmarknad och integration 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020 – arbetsmarknad och integration. 

 

Ärendebeskrivning 
I kvalitetsrapporten kan man följa Arbetsmarknad- och 

integrationsavdelningens systematiska kvalitetsarbete i form av resultat och 

analys av nämndens prioriterade mål för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2020 – arbetsmarknad och 

integration 

Beredningsansvarig 
Anna Persson, skolstrateg 
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§ 106 
Diarienr: SK-2021/00450 

Yttrande över remiss från 

Arbetsmarknadsdepartementet - Vissa lagförslag 

med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Ds 20212:27 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 

Arbetsmarknadsdepartementet enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

För att Arbetsförmedlingen på ett mer effektivt sätt än i dag ska 

ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra att fler  

arbetsgivare hittar rätt kompetens fortsätter reformeringen av 

myndigheten. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för 

arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i 

huvudsak utföras av fristående aktörer. En ny arbetsmarknadspolitisk 

insats, förmedlingsinsatser, ska införas och anskaffas från leverantörer med 

Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet.  

Promemoria innehåller revideringar som på olika sätt understödjer 

reformeringen och som ska säkerställa ett effektivt informationsutbyte och 

gott integritetsskydd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 

och Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 

materialet. 

Yttrande 

Umeå kommun ställer sig positiv till de lagändringar som promemorian 

föreslår och som bedöms krävas för ett effektivt informationsutbyte mellan 

Arbetsförmedlingen och leverantörer, med utgångspunkt att skyddet för 

den enskildas integritet upprätthålls. Förslagen innebär en sänkt 

sekretessnivå i förhållande till kommunens nivå och det som saknas i 

departementsskrivelsen är en tydlig formulering kring kommunens roll i 
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samverkan. Överväganden kring till exempel vem som har rätt att kalla till 

samverkan och vilka som är skyldiga att delta saknas och kan i 

förlängningen innebära att kommunen riskerar att gynna aktörer och 

leverantörer i förhållande till andra. Umeå kommun vill avslutningsvis 

påtala att fler samverkanspartner kan riskera att ta mer tid i anspråk, allra 

helst innan samverkanstrukturer utarbetats.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 20212:27)  

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

 
   
 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet för bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ändringsyrkande 

Vänsterpartiet för att i det föreslagna yttrandet stryka den första meningen 

och ersätta med följande mening: 

”Umeå kommun ställer sig kritisk till de lagförändringar som föreslås, då 

detta är ett led i en fortsatt nedmontering av den offentliga 

arbetsförmedlingen.” 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag mot Vänsterpartiets 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Reservation 

Tobias Holmbom (V): Vänsterpartiet reserverar sig härmed till förmån för 

eget yrkande. Den ”reformering” av Arbetsförmedlingen som nu fortgår 

riskerar leda till ett veritabelt haveri. Att det hela sker när arbetslösheten, 

särskilt långtidsarbetslösheten, skjutit i höjden under pandemin gör att 

denna reform framstår som än mer orimlig, oansvarig och 
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samhällsekonomiskt kostsam. Att förlora den offentliga rådigheten över 

Arbetsförmedlingen kommer i längden att gå ut över de som är 

socioekonomiskt svaga i samhället och gynna de välfärdsprofitörer som 

står att tjäna på att hålla människor i osäkra anställningar och utan 

sysselsättning. 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Kopia till KS-diarium 
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§ 107 
Diarienr: SK-2021/00015 

GVN, Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-10-

20 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-10-20 

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 
 

§ 108 

Diarienr: SK-2021/00011 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Utbildningsdirektören informerar om pågående revisorsgranskning 

avseende efterlevnad av barnkonventionen inom nämndens 

verksamhetsområden. Återrapport från revisorerna väntas i november. 

 

Anna Persson, skolstrateg, meddelar om rättelse från tidigare presenterat 

material för nämnden gällande beräkning av genomsnittlig betygspoäng för 

gymnasieskolan och utfall av sysselsättning efter yrkesutbildning. 

 

Sofia Öberg, ekonomichef, lämnar månatlig ekonomisk rapport.  
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§ 109 
 

Information om budget och uppdragsplan 
 

Information ges om planerad hantering för budget i balans inför 

budgetberedning 2022. 
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§ 110 
 

Personalplanering - återrapport utfall 
 

Åsa Bergström, personalchef, ger nämnden återrapport gällande 

personalplanering och 

• personalomställning och vägledande principer i ny riktlinje 

• utfall för vårens personalplaneringsprocess 2021 

• KF-läget efter vårens personalplanering 
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§ 111 
 

Digitala eller fysiska nämndsammanträden 
 

Nämnden diskuterar framtida sammanträdesformer utifrån nytt 

vägledande beslut från KSNAU och nya rekommendationer. 

 


