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Plats och tid
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Annika Falk (S)
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Fredrik Nordvall, utbildningschef
Josefin Almberg, utredare
Frank Renebo, enhetschef §15 temaärende
Hillevi Montor, nämndsekreterare

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)
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Lokalbehovsrapport 2022
Dnr GAN 21/0039

Beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Lilja Johanson Lindfors (S) och Birgitta Holmström (S)
deltar inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen
för kommunens lokalförsörjning. Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till
nämnderna är nästa steg i processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan
kommunen ta fram en lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022.
Se Utbildningskontorets yttrande nedan.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021

•

Lokalbehovsrapport 2022 den 8 februari 2021

Förslag till beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden antar Lokalbehovsrapport 2022 enligt
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Fastighetschef, kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Budgetunderlag 2022 med planering för
2023-2024
Dnr GAN 21/0003

Beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden lämnar underlag för budget år 2022 till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har upprättat underlag för budget 2022 utifrån Anvisningar
för budget 2022-2024 samt i nära dialog med ledamöter i Gymnasie-och
arbetslivsnämnden.
Underlagets första del är en analys av verksamhetsår 2020 avseende
ekonomiskt resultat samt hur väl nämnden har lyckats med tänkta mål.
Underlaget beskriver även prioriterade insatser för 2021
Den andra och sista delen av underlaget beskriver nämndens prioriterade
områden för åren 2022 – 2024 med fokus på det som ska göras. De insatser
som ska genomföras från 2022 och framåt kommer att presenteras senare i den
politiska processen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021

•

Underlag till budget 2022 (Gymnasie-och arbetslivsnämnden)

Förslag till beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden lämnar underlag för budget år 2022 till
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Dnr GAN 21/0037

Beslut

1. Gymnasie-och arbetslivsnämnden fördelar 812 029 kronor i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktige den 31 mars 2021 § 35.
2. Gymnasie-och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets
Utbildningschef i uppdrag att fördela det statliga stödet till skolor med
elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun.
3. Gymnasie-och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets
Utbildningschef i uppdrag att, till de skolor som kommunen är
huvudman för, fördela det statliga stödet där det gör störst skillnad
utifrån pandemins påverkan.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en
under juni 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 § 35 att medlen ska tillfalla
Gymnasie-och arbetslivsnämnden om 812 029 kronor. Beräkningen grundas i
en fördelning med cirka 667 kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i
grundskola och gymnasieskola.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021

Förslag till beslut
1. Gymnasie-och arbetslivsnämnden fördelar 812 029 kronor i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktige den 31 mars 2021 § 35.
2. Gymnasie-och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets
Utbildningschef i uppdrag att fördela det statliga stödet till skolor med
elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun.
3. Gymnasie-och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets
Utbildningschef i uppdrag att, till de skolor som kommunen är
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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huvudman för, fördela det statliga stödet där det gör störst skillnad
utifrån pandemins påverkan.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Utredning länsprislistan
Dnr GAN 21/0043

Beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning
och tackar för informationen.

Sammanfattning
Den 17 december 2020 beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att ge
utbildningschefen i uppdrag att granska och utvärdera länsprislistan. Rapporten
ska presenteras till Gymnasie- och arbetslivsnämnden under våren 2021.
Utbildningskontorets utredare bedömer att ett utträde ur länsprislistan och
samverkansavtalet inte är att föredra då det skulle leda till ett mer sårbart
system vad gäller grundläggande principer för mottagande och ersättning,
administration samt ekonomi och budget. Utbildningskontorets utredare anser
därtill att det skulle vara svårt att upprätthålla fokus på det fria gymnasievalet
och den likvärdighet som samverkan bidrar till.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021

•

Utredning länsprislistan

•

Ledamotsinitiativ – Granskning och utvärdering av Länsprislistan 10
december 2020

Förslag till beslut
Gymnasie-och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets utredning
och tackar för informationen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Patientsäkerhetsberättelse 2020
Dnr GAN 21/0036

Beslut
Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2020 godkänns.

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2021

•

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2020

Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Remiss - Ansökan om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola i Järfälla,
Värmdö Tekniska Utbildningar AB
Dnr GAN 21/0026

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.

Sammanfattning
Värmdö Tekniska Utbildningar AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola i Järfälla kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Upplands-Bro
kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners
yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021

•

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Järfälla, Värmdö Tekniska Utbildningar AB,
Dnr 2021:800

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande

9 (15)

PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 13

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

Remiss - Ansökan om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola i Järfälla,
Svea Education AB
Dnr GAN 21/0027

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.

Sammanfattning
Svea Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Järfälla
kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet
att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för
att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021

•

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Järfälla, Svea Education AB, Dnr 2021:594

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget
till Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Namnbyte - Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GAN 21/0042

Beslut

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021.
Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och
arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.

Sammanfattning
Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige
den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver
dess fortsatta ansvarsområden.
Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i
nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara
namnändringen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2020

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021.
Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och
arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

Rapporter
1. Teamaärende
• Lokalbehovsrapporten – Frank Renebo
2. Utbildningschefens rapport
• Covid-19 lägesrapport
• Bästa skolkommun 2020
• Aktuellt på utbildningskontoret
3. GAN Balanslista 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

Delegationsbeslut

1.

Beslut 2020/88 tilläggsbelopp 2020, Upplands-Brogymnasiet
Dnr GAN 20/0066

2.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan, GAN 2021/002
Dnr GAN 21/0001

3.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan, GAN 2021/003
Dnr GAN 21/0001

4.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan, GAN 2021/004
Dnr GAN 21/0001

5.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan, GAN 2021/005
Dnr GAN 21/0001

6.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan, GAN 2021/006
Dnr GAN 21/0001

7.

Beslut 2021/01 tilläggsbelopp 2021, Upplands-Brogymnasiet
Dnr GAN 21/0017

8.

Beslut 2021/08 tilläggsbelopp 2021, Didaktus Gymnasium Jakobsberg
Dnr GAN 21/0031

9.

Beslut 2021/9 tilläggsbelopp 2021, Didaktus Gymnasium Jakobsberg
Dnr GAN 21/0033

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:
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Anmälningar

1.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16 - Direktiv till det fortsatta arbetet
med FÖP Bro
Dnr GAN 20/0068

2.

Kommunstyrelsens beslut § 15 - Anvisningar budget 2022-2024
Dnr GAN 21/0003

3.

Kommunstyrelsens beslut § 30 - Förslag till omfördelning av projektmedel
- Sociala investeringsfonden
Dnr GAN 21/0020

4.

Kommunstyrelsens beslut § 8 - Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) Begäran om förlängning av projektet Hållbar skola i syfte att öka
tryggheten
Dnr GAN 21/0034

5.

Kommunstyrelsens beslut § 36 - Lokalbehovsrapport 2022
Dnr GAN 21/0039

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M).
Dnr KS 20/0026

7.

Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027
Dnr KS 20/0634

8.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets
årsrapport
Dnr KS 20/0839

9.

Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr
2003 , Bro , Upplands-Bro kommun
Dnr GAN 21/0040

Utdragsbestyrkande

15 (15)

