
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 22 februari 2023 kl. 09:00-11:50 

Plats: Kommunstyrelsen, Stadshuset 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Izabel Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Karl Larsson (S) §§ 14-19 
Rebecka Jakobsson (S) 
Samuel Vestman (S) §§ 14-18 
Lisa Stolt (V) 
Maja Westling (C) 
Anders Norqvist (L) 
Frida Fröberg (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Izabel Riedl 
  

 
Sekreterare: Digital signatur     §§ 14-20 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande: Digital signatur 
 Peter Vigren  
 
Justerare: Digital signatur 
 Izabel Riedl  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-02-22 

 
Anslaget har satts upp:  
 
Anslaget tas ner:  
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Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift: Digital signatur 

 Linda Hellquist
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lena Richardt (S) 
Jan Lundberg (S) 
Torbjörn Jonsson (S) 
Alma Vennberg (S) 
Anna-Lisa Rådeström (S) 
Johan Lindström (M) 
Daniell Andersson (V) 
Baland Reza (C) 
Marika Atlegrim (AP) 
 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Maria Runarsdotter 
Åsa Bergström 
Sofia Öberg 
Peter Östgård 
Johanna Westerlund 
Cathrin Backman Löfgren 
Åza Hortell 
Helén Andersson 
Andreas Moberg 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 14 
Diarienr: SK-2023/00001 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - GVN 
februari 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att till dagordningen lägga till en övrig fråga från Lisa Stolt (V) avseende 
vård- och omsorgsprogrammet 
 
-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. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - föredragningslista 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 15 
Diarienr: SK-2023/00055 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på 
internkontrollplan 2023 enligt bilaga. 
 

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 identifiera risker inom nämndens ansvarsområde, värdera dem 
och vidta åtgärder.  
 
Internkontrollplanen fastställs av nämnden och följs därefter upp tertialvis i 
samband med ordinarie verksamhetsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Fram till mars 2022 påverkades nämndens verksamheter kraftigt av 
pandemins akuta skede där fokus låg på att minska smittspridning, värna 
arbetsmiljö och säkra bemanning i samhällsviktiga verksamheter genom 
löpande riskbedömningar och beredskapsplanering. Covid 19 är inte längre 
klassad som en pandemi men i dess kölvatten följer till exempel fortsatt 
risk för sämre genomströmning med fler elever som inte slutför sin 
gymnasieutbildning. 
 
För kontrollområden som är genomförda och åtgärdade bedöms risk inte 
längre föreligga och föreslås därför att strykas ur 2023 års 
internkontrollplan. Detta gäller för kontrollområdet ny lagstiftning där 
GDPR organisation, nya arbetssätt och rutiner är på plats samt för 
kontrollområdet arbetsmiljö under coronapandemin där risk för hög 
frånvaro bland personal på grund av pandemin inte längre föreligger. I 
övrigt föreslås träningsplatser inom arbetsmarknad, genomströmning, 
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meritvärden, kompetensförsörjning och inköp att kvarstå jämfört med 
2022 års internkontrollplan. 
 
Sammantaget i den föreslagna internkontrollplanen för 2023 har fem risker 
identifierats med medelhögt riskvärde så när som på träningsplatser inom 
arbetsmarknad som har högt riskvärde. De föreslagna åtgärderna syftar till 
att reducera och minimera riskerna genom lokala rutiner såsom 
verksamhetsanpassningar och kvalitetsarbete. 
 
Bilagor 
GVN internkontrollplan 2023_förslag 

Beredningsansvarig 
Maria Runarsdotter, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 16 
Diarienr: SK-2022/00488 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 - Hälso- och 
sjukvård i elevhälsan - Ledningssystem - Kalenderår 
2023 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit 
del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information lämnas till vårdgivaren om patientsäkerhetsberättelse och 
ledningssystem för den del av elevhälsans verksamhet som regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2022 Elevhälsan FGN och GVN.  
Bilaga 2: Ledningssystem Elevhälsan GVN 2023.  
 

Beredningsansvarig 
Peter Östgård elevhälsochef 
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§ 17 
Diarienr: SK-2023/00025 

Huvudmannens kvalitetsrapport 2022 - 
gymnasieskolan 

Beslut 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att med redaktionella 
ändringar godkänna kvalitetsrapport på huvudmannanivå 2022 - 
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.  
 
Kvalitetsrapport för 2022 innehåller en översikt av gymnasieskolans 
organisation, antal elever samt gymnasieprogram. I resultatdelen 
presenteras resultat utifrån de mål som finns uppsatta i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan för 2022. De övergripande målen 
är ökad genomströmning och förbättrade meritvärden samt minskad 
frånvaro. 
 
Umeå gymnasieskolor (UGS) är fortsatt populära och 80 % av 
upptagningsområdets elever väljer UGS. Resultatet visar försämrade 
resultat gällande genomströmning främst för de högskoleförberedande 
programmen. Yrkesprogrammen visar förbättrade resultat både vad gäller 
genomströmning som meritvärde.  Frånvaron har varit fortsatt hög under 
året förmodat en konsekvens av pandemin som påverkade skolorna i hög 
grad under första kvartalet 2022. En viss nedgång av frånvaron har skett 
under höstterminen.  
 
Elevenkäten visar goda resultat gällande trygghet och 
inflytande/delaktighet däremot visar resultatet att eleverna upplever en 
fortsatt hög stressnivå i relation till skolmiljön. 
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Fortsatta utmaningar är att minska frånvaron, öka genomströmning och 
förbättra meritvärden inom alla gymnasieprogram. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Kvalitetsrapport på huvudmannanivå - Gymnasieskola 2022 

Beredningsansvarig 
Cathrin Backman Löfgren, utbildningsstrateg 
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§ 18 
Diarienr: SK-2023/00012 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-02-
22 

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

Ärendebeskrivning 
Inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-02-22 
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 
 

§ 19 
Diarienr: SK-2023/0000032 

Utbildningsdirektören informerar 
 
Ekonomi 
Ekonomichef Sofia Öberg avger ekonomisk uppföljning och prognos för 
helår. 
 
Folkhälsoenkät 
Information ges om resultatet från Umeå kommuns folkhälsoenkät Unga 
22, vilken presenterades under gårdagen. Mer nämndspecifik information 
från resultatet kommer att lämnas till nämnden i april. 
 
Gymnasieantagningen 
Information om utfall från årets gymnasieval kommer att lämnas vid 
marsnämnden. Redan nu kan konstateras att Umeå gymnasieskolor är 
fortsatt väldigt populära. Behovet av att tillskapa nya gymnasieplatser är 
därför stort.  
 
Budgetkonsekvenser 
Information ges om hur förvaltningen arbetar med att verkställa nämndens 
budgetbeslut. 
 
  



Sida 12 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-02-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 20 

Eventuell flytt av Språkintroduktion (IMS) till Maja 
Beskow inför ht 2023 
 
Biträdande utbildningsdirektör Nicklas Wallmark informerar om 
kommande beslut att med anledning av sjunkande elevunderlag flytta all 
verksamhet inom IMS till Maja Beskow. 
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Övrig fråga 
 
Lisa Stolt (V) lyfter önskemål om att tilldela vård- och omsorgsprogrammet 
två mindre klasser istället för en stor klass inför kommande läsår. Hon 
ombeds att lägga ett yrkande när tillfälle ges i samband med att beslut 
fattas i frågan nästa gång. 


