
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 09:00-13.00 

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) 
Madelene Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Anahita Ghazinezam (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro   
  

 
Sekreterare:        §§ 64-65, 67-68, 70-73 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande:      
 Peter Vigren  
 
Justerare:      
   

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26 
 
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 
Tichaona Dumba Maphosa (S) 
Lotta Wiechel (S) 
Jan Lundberg (S) 
Tommy Strand (M) 
Tobias Holmbom (V) 
Lisa Stolt (V) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
Natalie Akyol (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Åsa Bergström  
Sofia Öberg 
Maria Runarsdotter 
Åsa Hortell 
Dan Gideonsson 
Andreas Moberg 
Annelie Holmlund 
Linda Hellquist 
Elin Holmström 
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Beslutsärenden 
 

§ 64 

 
Diarienr: SK-2020/00749 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 
maj 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att med nedan angivna övriga frågor fastställa dagordningen: 

 Peter Vigren (S) – information om remisshantering med kort 
svarstid 

 Rebecka Jakobsson (S) – fråga om kompensatoriskt stöd och 
resursfördelningsmodell 

 Alf Molin (L) – fråga om på vilka grunder beslut fattas avseende flytt 
av skolpeng vid gymnasiestudier i annat land 

 Anahita Ghazinezam (V) – efterfrågar förtydligande om det 
kommande budgetarbetet 

 Mats Lundström (V) – fråga angående brev till nämnden från 
vårdnadshavare 

 
-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. 
 
 
 



Sida 5 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 65 

 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndsammanträde - slutet 
möte maj 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att sammanträdet i maj 
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 maj. 
 
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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§ 67 

 
Diarienr: SK-2021/00285 

GVN: Internkontrollplan - uppföljning jan-apr 2021- 
Kommunstyrelsen 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljning av internkontrollplan för 2021 och gör bedömningen att den 
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 
 

Ärendebeskrivning 
I början av 2019 fattade kommunstyrelsen (KS) beslut om ny handledning 
för intern styrning och kontroll. Handledningen gör gällande att det i 
nämndernas uppföljning ingår att bedöma om de beslutade 
kontrollåtgärderna har genomförts och fungerat på det sätt som var avsett 
samt bedöma om den kvarstående risken, efter att kontrollåtgärder 
vidtagits, ligger under den risknivå som är acceptabel. Med 
uppföljningsrapporterna från nämnderna som grund utvärderar sedan KS 
kommunens samlade system för intern kontroll för vidare avrapportering 
till kommunfullmäktige. Uppföljning av nämndernas internkontrollplan 
avrapporteras tertialvis i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning. 
 
För merparten av nämndens identifierade riskområden pågår för 
närvarande genomförande av kontrollåtgärder och har markerats med 
status ”delvis genomfört”. Det gäller för kontrollområdena ny lagstiftning, 
träningsplatser inom arbetsmarknad, genomströmning, meritvärden, 
kompetensförsörjning, inköp och attestreglemente. Genom pågående 
aktiviteter och åtgärder bedöms risknivån vara acceptabel för dessa 
kontrollområden.  
 
Den risk som har identifierats under kontrollområdet arbetsmiljö under 
coronapandemin (status genomfört) har undanröjts genom att, 
tillsammans med fackliga parter, kontinuerligt följa upp och vidta åtgärder 
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gällande distansundervisningens konsekvenser för arbetsmiljön. Genom 
dessa vidtagna åtgärder bedöms ingen risk längre föreligga inom 
kontrollområdet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: GVN uppföljning internkontrollplan, jan-april 2021 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter 
Kanslichef 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att 
nämnder bifaller tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 68 

 
Diarienr: SK-2021/00271 

GVN: Systematiskt arbetsmiljöarbete - 2021 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av redovisning av den årliga uppföljningen av Systematiskt 
arbetsmiljöarbetet, SAM. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren varje år gå igenom och kontrollera hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs.  
 
Uppföljningen har genomförts genom en digital enkät för att kvalitetssäkra 
sammanställning av resultatet och underlätta aggregering av resultatet 
inom nämndens område. Uppföljningen genomförs av chef och 
skyddsombud på respektive arbetsplats och ger ett underlag för dialog 
kring hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vad som behöver prioriteras för 
kommande år. Respektive områdeschef har inom sitt verksamhetsområde 
gjort en sammanfattning av arbetsplatsernas utfall. Denna sammanfattning 
ligger till grund för gemensamma prioriteringar inom området som ska 
säkerställa förbättringar av arbetsmiljön i verksamheten. Förvaltningen 
redovisar utfall av den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med bilaga.  
 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 
visar på en ökad medvetenhet och kompetens att arbeta med löpande 
riskbedömning och tillbudsrapportering. Tidigare års satsningar på ökad 
kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos chefer och 
skyddsombud har gett effekt och förstärkts under året. 
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Arbetsmiljöfrågor som hanterats kopplat till Coronapandemin: 
Under 2020 har det systematiska arbetsmiljöarbetet haft en central 
betydelse för att förebygga smittspridning och hantera konsekvenser av 
Coronapandemin. Kontinuerligt under året har riskbedömningar och 
åtgärder genomförts på olika nivåer i organisationen för att förebygga 
smittspridning och ohälsa pga konsekvenserna av pandemin.  
 
Att bemöta och hantera oro för coronavirus och smittspridning i samband 
med klassrumsundervisning och andra arbetssituationer som inneburit 
nära kontakt med kollegor, elever och klienter, har dominerat. Åtgärder att 
samtala om och bemöta oro, vidta förebyggande åtgärder och följa upp 
dess effekt har varit viktiga. Lokalt på arbetsplatserna har åtgärder 
implementerats för att säkerställa handhygien, utökat städ, åtgärder för att 
hålla avstånd och begränsa sociala kontakter. Individuella anpassningar och 
handlingsplaner har tagits fram för att särskilt skydda medarbetare i 
riskgrupp och gravida. Rutiner för att hantera situationer där personer varit 
på arbetsplatsen under smittsamperiod har tagits fram och 
implementerats. Allt eftersom kunskapsläget om coronavirusets spridning 
har ökat under året har rutinerna kontinuerligt utvecklats för att utreda 
tillbud med smittrisker och förebygga smittspridning.  
 
Beslut om distansundervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen har 
påverkat arbetsmiljön för lärare genom nya krav och behov av anpassat 
stöd för att hantera arbetsuppgifterna. Fokus på förvaltningen har mot 
bakgrund av detta varit att anpassa undervisning kopplat till kärnuppdraget 
och mindre utvecklingsarbeten, vilket har påverkat upplevelse av 
arbetsbelastningen positivt.  
 
Lärares arbete på distans har också påverkat upplevelsen av 
arbetssituationen positivt genom större flexibilitet och inflytande samt 
upplevelse av mindre störande avbrott. Här ses kopplingar till en minskad 
sjukfrånvaro och förvaltningen ska fortsätta fördjupa analyser i syfte att 
dra lärdomar av de positiva effekterna i framtiden. 
 
En övervägande del av medarbetarna sammantaget inom nämndens 
område har arbetat helt eller delvis på distans under året vilket medfört 
behov av åtgärder kring ergonomi och uppföljning av arbetssituationen i 
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hemmet. Digitala möten och distansarbete har även påverkat 
förutsättningarna för att främja en bra social arbetsmiljö.  
 
Övriga arbetsmiljöfrågor som hanterats under året: 
Inom gymnasieskolverksamheten har ett fortsatt utvecklingsarbete 
genomförts med omställning mot färre rektorer och fler biträdande 
rektorer. Förändringen ska bidra till att tydliggöra ledning och styrning, 
minska rektorers arbetsbelastning. 
 
Umevux flytt till nya lokaler, konsekvenser av trånga lokaler på Sveagatan 
samt inomhusrelaterad problematik är andra arbetsmiljöfrågor som 
hanterats. 
 
Fortsatt arbetsmiljöarbete och prioriteringar 
Arbetsmiljöarbetet under kommande år kommer fortsatt innebära löpande 
riskbedömningar och åtgärder för att förebygga smittspridning och hantera 
konsekvenser av Coronapandemin. De åtgärder som vidtagits behöver på 
olika nivåer i organisationen följas upp för att säkerställa att de fungerar 
och efterlevs samt vid behov anpassas ytterligare för att verksamheten ska 
kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt under pandemin. Vidare så 
behövs planering göras för att säkerställa en bra arbetsmiljö i samband 
med återgång till mer ordinarie arbetsförhållanden. De sedan tidigare 
prioriterade mål och handlingsplaner som tagits fram inom den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förbygga ohälsosam 
arbetsbelastning behöver följas upp och återupptas när en återgång till 
ordinarie verksamhetsformer sker efter pandemin.  
 
Inom nämndens område finns behov av stöd till chefer att hantera 
konsekvenserna av brister i inomhusmiljön. Insatser för att förebygga 
inomhusmiljöproblematik behöver ses över samt arbetsformer för att 
åtgärda brister i samverkan med stödfunktioner internt samt tillsammans 
med Teknik och fastighet. Här finns även arbetsmiljöbrister som är svåra 
att hantera med befintliga resurser tex. åtgärder på Forslundgymnasiet och 
i Arbetsmarknads lokaler för arenor för prövning som kräver större 
investeringar i fastigheterna. 
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Förvaltningen föreslår utifrån den årliga uppföljningen av SAM att under 
kommande år behålla de sedan tidigare gjorda prioriteringarna för fortsatt 
arbetsmiljöutveckling: 

• Förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
• Utveckla hantering av inomhusmiljöproblematik 

 
På övergripande nivå inom förvaltningen inriktas fortsatt arbete på att följa 
upp och säkerställa arbetet inom respektive verksamhetsområde. Även 
fortsatt förankring av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och 
samverkan på olika nivåer kring förbättringar av arbetsmiljön kommer 
prioriteras. För verksamheterna finns stöd att tillgå i arbete med 
arbetsmiljöfrågor i form av utbildningar, gemensamma rutiner, samordning 
i gemensamma frågor, material och verktyg i arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Redovisning årliguppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
SAM 2020 

Beredningsansvariga 
Åsa Bergström, personalchef 
Anna Holm, personalstrateg 
 
Propositionsordning 
Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att 
nämnder bifaller tjänsteskrivelsen. 
  

Beslutet ska skickas till 
Birgitta Forsberg, HR-direktör 
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§ 70 

 
Diarienr: SK-2021/00015 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-
26 

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

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-05-26 
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 
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Informationsärenden 
 

§ 71 
 

Riktlinjer och plan för implementering - aktiverande 
styrning i Umeå kommun 
 
 
Dan Gideonsson, ledningskoordinator, ger information om de av 
Kommunfullmäktige antagna riktlinjerna avseende aktiverande styrning i 
Umeå kommun. 
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§ 72 

 
Diarienr: SK-2021/00011  

Utbildningsdirektören informerar 
 
 
Coronainformation  
Nytt huvudmannabeslut är fattat, efter samråd med smittskyddsläkare, om 
fortsatt delvis distansundervisning för gymnasieskolan för perioden 
210531–210616. 
 
Skolavslutningar kommer att anordnings enligt rekommendationer, dvs 
utan gemensamt utspring för studenter och utan deltagande av föräldrar 
och släktningar. Beslut är fattat i enlighet med smittskyddets 
rekommendationer då smittspridningen fortfarande är på en fortsatt hög 
nivå. 
 
Ekonomi 
Ekonomichef Sofia Öberg informerar om vuxenutbildningens finansiering 
avseende 2021. 
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§ 73 
 

Personalplaneringsprocess - avstämning 
 
Åsa Bergström, personalchef, informerar nämnden om 
personalplaneringsprocess för vt-21 avseende nulägesstatus samt 
pågående rekryteringar. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Övriga frågor 
 
Peter Vigren (S) informerar om kommande remisshantering där svarstiden 
för remissen inte korrelerar med nämndens sammanträdestid efter 
sommaren. Ordföranden föreslår att ett yttrande skrivs fram för att 
därefter fatta beslutet på delegation från nämnden. 
 
Rebecka Jakobsson (S) lyfter frågan om revidering av 
resursfördelningsmodell avseende kompensatoriskt stöd. Biträdande 
Nicklas Wallmark meddelar att information kommer att delges nämnden 
längre fram och att ett nämndbeslut kommer att fattas i ärendet. 
 
Alf Molin (L) undrar på vilka grunder beslut fattas avseende flytt av 
skolpeng vid gymnasiestudier i annat land. Biträdande utbildningsdirektör 
Nicklas Wallmark ger bakgrundsinformation till ärendet och informerar om 
vad förvaltningen har att förhålla sig till inför beslutsfattande.  
 
Anahita Ghazinezam (V) efterfrågar förtydligande om det kommande 
budgetarbetet. Svar lämnas. 
 
Mats Lundström (V) ställer fråga om brev till nämnden från vårdnadshavare 
avseende Strömbäck och autism och om hur detta ska hanteras från 
nämndens håll. Ordföranden besvarar vårdnadshavare. 
 


