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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
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Anslaget har satts upp:  
Anslaget tas ner:  
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Jan Lundberg (S) 
Torbjörn Jonsson (S) 
Alma Vennberg (S) 
Madelene Nord (M), §§ 1-10 
Johan Lindström (M), §§ 1-11 
Jonathan Hjeltman (M) 
Daniell Andersson (V) 
Baland Reza (C) 
Marika Atlegrim (AP) 
 
 
Tjänstemän 
Nicklas Wallmark 
Åsa Bergström 
Sofia Öberg 
Annelie Holmlund 
Maria Sandberg 
Emma Steen 
Sabine Norling 
Michael Lindgren 
Peter Östgård 
Andreas Moberg 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 
Diarienr: SK-2023/00001 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 
januari 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att lägga till ett från Liberalerna inkommet initiativärende som punkt 11  
(§ 11) i dagordningen 
 
-att med ovanstående tillägg 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. 
 
Anders Norqvist (L) har anmält ett nämndinitiativ. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 2 
Diarienr: SK-2022/00217 

Verksamhetsuppföljning januari-december 2022 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att med redaktionella ändringar godkänna årsredovisningen för 2022 
 
-att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022 och gör 
bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig 
 
-att godkänna uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen för 2022 
 
-att godkänna uppföljning av mål och mätvärden i styrkortet för 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen påverkades kraftigt av pandemins akuta skede fram till mars 
2022. 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.  
 
Förvaltningen har tagit aktiv del i det kommungemensamma arbetet 
rörande det säkerhetspolitiska läget, bland annat genom veckovis 
lägesrapport till Länsstyrelsen men framför allt genom att förbereda 
mottagande av flyktingar från Ukraina. Ett stort ansvar har därför legat på 
arbetsmarknad och integration. 
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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.   
En följd vi ser av att elever som under två år av sin gymnasieutbildning har 
berörts av pandemin är att andelen avgångselever med gymnasieexamen i 
år har minskat från 92,6 procent till 88.  Detta trots stora stödinsatser och 
en väl utbyggd lov- och sommarskola.  Frånvaron över 20 procent ökade 
under läsåret 2021/2022 från 13,6 procent till 24,9 procent. Under 
höstterminen 2022 ses en förbättrad närvaro då frånvaron över 20 procent 
minskat till 16,3 procent. 
 
En positiv utveckling kan ses i elevernas genomsnittliga meritvärdespoäng 
som i år, jämfört med fjolåret, har ökat med 0,9 till 14 meritvärdespoäng.  
Det är positivt att meritvärdet ökat även om genomströmningen har 
minskat. Fortfarande finns farhågan att de kommande årens meritvärden 
och genomströmning kommer att vara negativt påverkade av pandemin 
varför fortsatta stödinsatser krävs under kommande år.  
 
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 som sökt ferieprao inom ansökningstidens ram har 
erbjudits ferieprao. 
 
Det statliga stödet skolmiljarden har under året tilldelats nämnden som 
syftar till att mildra effekterna av pandemin och bidra till goda 
förutsättningar för barn och elevers måluppfyllelse.   
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i december om 
kompetensförsörjningsplan för perioden 2023-2025 som beskriver nuläge 
och kompetensbehov, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjningsutmaningar samt prioriterade strategier för att 
uppnå målet om behörig och legitimerad personal inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: GVN årsrapport till KS, jan-dec 2022_förslag 
Bilaga 2: GVN uppföljning internkontrollplan, jan-dec 2022_förslag 
Bilaga 3: GVN uppföljning nämndens uppdrag till förvaltningen, jan-dec 
2022_förslag 
Bilaga 4: GVN uppföljning av nämndens styrkort, jan-dec 2022_förslag 
 

Beredningsansvariga 
Maria Runarsdotter, kanslichef 
Sofia Öberg, ekonomichef 
Åsa Bergström, HR chef 
  
  
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium (ksdiarium@umea.se) i enlighet med bifogad mall och 
instruktion. Ange KS-2021/01163-57 i ämnesraden. 
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§ 3 
Diarienr: SK-2022/00304 

GVN: Återrapport av personuppgiftsincidenter 
september - december 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av återrapport av personuppgiftsincidenter för perioden september - 
december 2022.  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-25 skall 
nämnden som är ytterst personuppgiftsansvarig (PUA), för 
verksamheternas personuppgiftsbehandlingar, varje tertial informeras om 
de incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och de åtgärder som 
vidtagits.   
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har därefter beslutat 2022-09-22 
om en förändring gällande återrapportering av personuppgiftsincidenter. 
Framgent kommer återrapporteringen att ske genom en årlig årsberättelse, 
som innefattar perioden januari - december för året som har passerat. 
Första redovisningen till nämnd av årsberättelse är planerad till februari 
2024 och innefattar då perioden januari - december 2023. 

Årsberättelsen kommer utöver redovisning av personuppgiftsincidenter 
även innehålla mer information om det GDPR arbete som bedrivs inom 
förvaltningen, och därtill prioriterade aktivitetsområden som nämnden 
beslutat ska genomföras och arbetas med kommande år. I årsberättelsen 
beskrivs också hur känsliga personuppgifter behandlas och vart vi kan lagra 
dessa uppgifter samt bakgrunden till de beslut som tagits kring detta.   

En sista återrapportering sker därmed för perioden september till 
december 2022. Under perioden har två (2) personuppgiftsincidenter 
inrapporterats. Ingen av dessa personuppgiftsincidenter har anmälts in till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det som avgör om en anmälan ska 
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göras till IMY är om det bedöms som sannolikt att händelsen, kan ha 
medfört en skada för den/de registrerade.  

En av incidenterna visade sig vara en incident utanför förvaltningens 
verksamhet, som skett i en extern aktörs verksamhet, där känsliga 
personuppgifter delats på ett felaktigt sätt till en tjänsteperson på 
utbildningskontoret. Den andra handlade om felaktig fildelning av känslig 
information inom ett slutet system inom elevhälsan, på grund av att en 
medarbetare inte följt beslutade rutiner. Alla inrapporterade 
personuppgiftsincidentsärenden har åtgärdats och avslutats. 

Beredningsansvariga 
Sabine Norling, utredare GDPR och personuppgiftssamordnare   
Emma Steen, utbildningsjurist   

Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
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§ 4 
Diarienr: SK-2022/00492 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - årshjul 
2023 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
årshjul 2023 enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att nämnden vid sammanträdet 2022-12-14 fastställt 
kompetensförsörjningsplan 2023-2025 kommer avrapporteringens upplägg 
att revideras från fjolårets årshjul. I mars utgår revidering liksom 
avrapporteringen i augusti. Däremot görs istället en återrapportering av 
kompetensförsörjningsplanen i oktober. 
 
Kvalitetsrapporterna för gymnasiet, vuxenutbildningen respektive 
arbetsmarknad och integration är sedan tidigare uppdelad på tre tillfällen. 
För att bättre svara mot det interna arbetet inom varje område flyttas 
rapporterna avseende gymnasiet från januari till februari och 
arbetsmarknad och integration från maj till april. Rapporten för 
vuxenutbildningen kvarstår i mars. 
 
Det årliga temat Elevhälsa flyttas av utrymmestekniska skäl från februari till 
april. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete som tidigare har hanterats i maj, ersätts 
med Återrapport utfall årlig uppföljning SAM och prioriterade 
arbetsmiljöaktiviteter medan Plan för aktiva åtgärder, medarbetare, 
kompletteras med diskrimineringslagstiftning (DL) och flyttas från oktober 
till maj. 
 
Nämndens uppstart av budgetarbetet flyttas från augusti till september då 
det i dagsläget finns planer på två sammanhängande uppstartsdagar, delvis 
gemensamt med för- och grundskolenämnden. 
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Sedan tidigare har avrapportering av personuppgiftsincidenter och GDPR-
arbetet gjorts i januari och september. Med anledning av nämndbeslut om 
nytt upplägg, där återrapportering istället sker genom årlig årsberättelse 
innefattande perioden januari-december, förändras periodiciteten av 
avrapporteringen. En sista återrapport sker därmed i januari 2023 för 
perioden september-december 2022 för att därefter följas av årsrapport i 
februari 2024. Av den anledningen utgår GDPR i september. 
 
I årshjulets struktur har begreppen inre och yttre kvalitet tagits bort. 
Beslutspunkter återfinns som tidigare på utsidan av hjulet medan 
informationspunkter såsom information och teman på insidan. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Årshjul GVN 2023 – förslag 
Bilaga 2: Årshjul GVN 2022 
 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 
   
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet ska skickas till 
Berörda chefer 
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§ 5 
Diarienr: SK-2022/00320 

Val av representanter till programråd 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse representanter 
till programråd vid sittande sammanträde i enlighet med till protokollet 
bilagd förteckning över representation. 
 

Ärendebeskrivning 
Programrådet har stor betydelse för kvaliteten i yrkesprogrammen och hur 
programmen kan utvecklas. I Umeå kommuns gymnasieskolor har vi en 
lång tradition av samarbete med näringslivet i form av programråd. I 
gymnasieförordningen anges att gymnasieskolans yrkesprogram ska ha ett 
eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. I 
Umeå gymnasieskola har alla yrkesprogram ett programråd. Aktiviteterna 
och sammansättningen av de olika programråden varierar. Vård- och 
omsorgsprogrammet har en samverkan med arbetslivet i form av Vård- och 
omsorgscollege. I Umeå är programråden breddade och omfattar även 
teoretiska program.  
 
Väl fungerande programråd kan vara en avgörande förutsättning enligt 
Skolverket för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna 
fungera och utvecklas. På Skolverkets hemsida anges följande uppgifter för 
ett lokalt programråd:  
 
 
 
 hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda 
lärandet 
  hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda 
lärandet 
  medverka vid utformningen av gymnasiearbeten  
 samverka om utbildningens långsiktiga utveckling  
 samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning 



Sida 12 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram 
utvärderings principer rörande det arbetsplatsförlagda lärandet 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Underlag till programråd 

Beredningsansvarig 
Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör 
 
   

Beslutet ska skickas till 
Sammankallande rektorer för programråd 
Nämndens ledamöter 
Gymnasiechefer 
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§ 6 
Diarienr: SK-2022/00320 

Val av representanter till Umeå kommuns 
funktionshinderråd - UFR 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utse Jan Lundberg 
(S) till ordinarie representant för nämnden och Madelene Nord (M) till 
ersättande representant i Umeå kommuns funktionshinderråd. 
 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i uppdrag att utse en 
representant och en ersättare för representation i Umeå kommuns 
funktionshinderråd. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

   
Yrkande 
Socialdemokraterna för att utse Jan Lundberg (S) till ordinarie 
representant. 
 
Moderaterna för att utse Madelene Nord (M) till ersättande representant. 
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar Socialdemokraternas och Moderaternas yrkanden och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 

Beslutet ska skickas till 
Tordleif Hansson, stadsledningskontoret 
lönesupport 
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§ 7 
Diarienr: SK-2022/00320 

Byte av ersättande ledamot i nämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Madelene Nord (M) 
ska vara ersättande ledamot för Izabel Riedl (M) i arbetsutskottet istället 
för Johan Lindström (M). 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsammanträdet den 2022-12-14 valdes Johan Lindström (M) till 
ersättande ledamot i nämndens arbetsutskott. 
 
Då Johan Lindström inte har möjlighet att närvara i den omfattning som 
kan komma att krävas föreslås därför Madelen Nord till ersättande 
ledamot istället. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
 

Beslutet ska skickas till 
Arbetsutskottets ledamöter 
Helen Andersson, lönavdelningen 
kommunikatör 
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§ 8 
Diarienr: SK-2022/00441 

Yttrande över internremiss från Gator och parker - 
Umeå kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande över 
internremiss - Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt 
nedan. 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter har reviderats. 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare  
bestämmelser om hur den allmänna ordningen skall upprätthållas.  
  
Under perioden 31 oktober 2022 – 31 januari 2023 har Tekniska nämnden 
beslutat att förslaget ska vara ute på samråd. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har under den tidsperioden möjlighet att  
lämna synpunkter på förslaget. 
 

Yttrande 
Nämnden ställer sig bakom förslag till Umeå kommuns Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter med tillägget att nämnden önskar att  
 

 skolgårdars status som offentlig plats utreds och tydliggörs utifrån 
att de är tillgängliga för allmänheten utanför verksamhetstid 

 det skapas formuleringar som reglerar hundars vistelse på 
skolgårdar 

 det skapas formuleringar som reglerar användning av fast 
utrustning såsom grillplatser och annat på skolgårdar 
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 det skapas formuleringar som reglerar förtäring av alkohol på 
skolgårdar 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Beredningsansvarig 
Michael Lindgren, lokalplanerare  
 
   
Yrkande 
Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Inga motyrkanden finns. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet ska skickas till 
gatorochparker@umea.se 
Skriv ”Samråd Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun” i 
ämnesraden 
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§ 9 
Diarienr: SK-2022/00475 

Internremiss - Yttrande över förslag till 
handlingsplan suicidprevention 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget 
till handlingsplan med föreslagna ändringar och tillägg enligt yttrande. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till kommunövergripande handlingsplan i suicidprevention är 
framtagen i nära samarbete med den regionala strategin för 
suicidprevention och har sin utgångspunkt i att arbeta för Umeå kommuns 
nollvision mot suicid för barn och unga beslutat år 2011, med tillägg för att 
inkludera alla åldrar år 2021. Handlingsplanen är beslutad av individ- och 
familjenämnden och godkänd av äldrenämnden. Arbetet med 
suicidprevention är även framskrivet i Umeå kommuns program för social 
hållbarhet.  
 
Handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för det suicidpreventiva 
arbetet i Umeå kommun, samt skapa förutsättningar för ett strukturerat 
och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka 
medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att 
verksamheter i Umeå kommun bättre ska kunna uppmärksamma personer 
som kan befinna sig i risk. En stor tyngd i det fortsatta suicidpreventiva 
arbetet i Umeå omsätts av ett långsiktigt suicidpreventivt arbete genom 
Suicidprevention samverkansgrupp Umeå. 
 
Hållbarhetsutskottet har enats om att göra vissa redaktionella ändringar 
och att därefter remittera handlingsplan för suicidprevention till 
nämnderna för yttrande. 

Yttrande 
Handlingsplanen suicidprevention är ett innehållsrikt och omfattande 
material med höga ambitioner inom ett mycket viktigt område. Nämnden 
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ser en risk i att planen kan vara för omfattande och ser gärna att syfte och 
mål förtydligas ytterligare då det i sin nuvarande skrivning mer beskriver 
ett arbete än mål och syfte. Vidare vill nämnden lyfta fram en fundering 
kring rubriksättningen på dokumentet, är det i sin nuvarande utformning 
en handlingsplan eller mer av en vägledning, ett stödmaterial eller ett 
direktiv. 
 
Det behöver tydliggöras om planen omfattar Umeå eller Umeå kommun. 
Som planen nu är formulerad så används båda begreppen. Under rubriken 
avgränsningar behöver även målgruppen beskrivas, omfattar den 
exempelvis även fristående aktörer inom skola. Vidare behöver det 
förtydligas vilka som avses då skrivningen berörda verksamheter används. 
 
Nämnden vill under bakgrundsbeskrivningen lägga till att även elevhälsans 
medarbetare inom den kommunala grundskolan och gymnasieskolan är 
utbildade i motiverande samtal, MI.  
 
Alla prioriterade områden som lyfts i planen innehåller målsättning och 
åtgärdsförslag. Det upplevs dock otydligt vem som är ansvarig, ibland står 
det ”suicidprevention samverkansgrupp Umeå” ibland berörda 
verksamheter och ibland ingen alls. Det står samtidigt att avsnitten och 
förslagen som anges är att betrakta som förslag eller inspiration att utgå 
ifrån i beskrivandet av egna åtaganden. Nämnden önskar att ett 
förtydligande görs. 
 
Under selektiv prevention och ökad samverkan lyfts ett exempel från 
kommunal grundskola och gymnasieskola. ”Exempelvis inom kommunal 
grundskola finns idag ett team som arbetar med problematisk skolfrånvaro 
i samverkan med socialtjänsten och inom kommunal grundskola och 
gymnasium arbetar team om säkra skolgångar med fokus på skolfrånvaro” 
Denna skrivning ska ersättas med:  ”Exempelvis arbetar de kommunala 
skolenheternas elevhälsoteam inom grundskolan och gymnasieskolan 
aktivt med problematisk skolfrånvaro. Inom kommunal grundskola finns 
även ett särskilt team som arbetar med problematisk skolfrånvaro och i 
samverkan med socialtjänsten”.  
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Vidare vill nämnden påtala att begreppet hemmasittare bör ersättas med 
begreppet problematisk skolfrånvaro fullt ut då det är ett begrepp som 
numera används frekvent och bättre speglar vad det handlar om. 
Samordnad individuell plan, SIP, som verktyg i samverkan bör även 
beskrivas i samband med skrivningen om problematisk skolfrånvaro.  
 
Nämnden önskar även att HLT, hälsa, lärande och trygghetsmöten en 
synkroniserad samverkan mellan förskola, grundskola, hälso- och sjukvård 
och socialtjänst omnämns. Likaså den nyligen framtagna rutinen SAMSSS – 
psykisk ohälsa, en samverkans rutin mellan skola, socialtjänst, hälso- och 
sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och unga omnämns. Vidare vill 
nämnden lyfta fram skolenheternas arbete som görs kring kränkningar, 
trakasserier och diskriminering.  
 
Det föreslås att respektive förvaltnings företrädare ska ansvara för att 
årligen skriva en summering av det suicidpreventiva arbetet som 
genomförs i förvaltningen under året. Nämnden är av uppfattningen att 
det behöver tydliggöras hur den processen ska se ut.   
 
Vad gäller statistikredovisningen så finns det vissa otydligheter exempelvis 
är det ibland oklart hur det ser ut i Umeå då siffrorna är från Västerbotten. 
Det saknas även källhänvisningar till viss del i handlingsplanen. 
Handlingsplanen behöver korrekturläsas.  
 
Avslutningsvis ser nämnden positivt på att Umeå kommun bygger vidare på 
det arbete som redan görs och tar ett helhetsgrepp kring det viktiga 
arbetet med suicidprevention i Umeå kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Handlingsplan suicidprevention 

Beredningsansvarig 
Peter Östgård, elevhälsochef 
 
 
 
   



Sida 20 av 25 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium senast 13 februari 2023 
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§ 10 
Diarienr: SK-2023/00012 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-01-
25 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 
 

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-01-25 
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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§ 11 
Diarienr: SK-2023/00031 

Nämndinitiativ från Anders Norqvist (L) - Angående 
nedläggningsbeslut av "Grön rehab" 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avslå 
nämndinitiativet. 
 
Reservation 
Anders Norqvist (L) till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Mariam Salem (MP): Miljöpartiet vill uppmana nämndens ledamöter att 
eskalera frågan om driften av grön rehab till sina respektive partiledningar 
och gruppledare för att ta upp möjligheten att bedriva grön rehab i annan 
regi än under GVN. 

Ärendebeskrivning 
Anders Norqvist (L) har lämnat in ett nämndinitiativ gällande 
nedläggningsbeslut av ”Grön rehab” (bilaga). 
 
I nämndinitiativet yrkar Liberalerna att innan beslutet slutligen tas ska 
nedanstående frågor få en ordentlig utredning: 

1. Hur har denna verksamhet utvärderats och jämförts med andra 
rehabiliteringsinsatser? 

2. Hur har samverkan med andra berörda förvaltningar genomförts 
och hur har dessa förvaltningars åsikter tagits om hand?  

3. Vad har det gjorts för att hitta alternativa finansieringar för denna 
verksamhet?  

4. Hur kommer målgruppen att tas om hand när denna gröna 
rehabilitering inte längre finns kvar?   

Resultatet ska sedan redovisas till GVN vid ordinarie sammanträde. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga: Nämndinitiativ från Anders Norqvist (L) 
 
   
Yrkanden 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna för avslag till nämndinitiativet. 
 
Vänsterpartiet för bifall till nämndinitiativet. 
 

Tilläggsyrkanden 
Liberalerna för att beslutet om nedläggning av Grön balans vid Forslunda 
ska flyttas fram till dess att utestående frågor fullständigt utretts. 
 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna för avslag till 
Liberalernas tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar Liberalernas nämndinitiativ inklusive tilläggsyrkandet, 
bifall mot avslag, och finner efter votering med rösterna 9 mot 2 att 
nämnden beslutar att avslå initiativet. 
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Informationsärenden 
 

§ 12 
Diarienr: SK-2023/00032 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Biträdande utbildningsdirektör Nicklas Wallmark ger information om:  
 
- pågående gymnasieval och nuläget avseende söksiffror 
 
- att nytt kommuntal har kommit gällande flyktingantal från Ukraina 
 
- Grön balans vid Forslunda med anledning av frågor i Liberalernas 
nämndsinititiv 
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§ 13 
Diarienr: SK-2023/00032 

Rapport från programråd 
 
Rapport avläggs från följande program: 
 
Barn- och fritidsprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Industritekniska programmet 
Anpassad gymnasieskola 
Lärlingsutbildning 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Naturvetenskapligt program 
Introduktionsprogrammen 
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