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Underskrifter 

Sekreterare 

...................................................................  

Märta Westerberg 

Ordförande 

...................................................................  

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

...................................................................  

Hibo Salad Ali (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-02 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-06-08 Datum för anslags nedtagande: 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  

Märta Westerberg 

Plats och tid Dävensö och digitalt via teams, 2022-06-02 15:00-17:15 

Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M) 

Hibo Salad Ali (S) 

Kerstin Molander (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Birgitta Holmström (S) 

Annika Falk (S) 

Ylva Henriksson (KD) 

Närvarande ersättare 

Annelies Lindblom (V) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Anders Eklöf (L) 

Emine Peterson Ersoy (C) 

Övriga deltagare Märta Westerberg, Sekreterare 

Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Anna Eriksson, programrektor Upplands-Bro gymnasiet § 15 temaärende 

Stefan Lindberg, projektledare framtidslabbet § 15 temaärende 

Lena Berzén Vestberg, ungdomscoach § 15 temaärende 

Karin Coelle Petters, samordnare § 15 temaärende 
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Ändring av dagordning: Ledamotsinitiativ från 
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§ 11 Tertialrapport 1 2022 - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GVN 22/0005 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för januari-april 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Hibo Salad Ali (S), Birgitta Holmström (S) och Annika Falk (S) deltar ej i 

beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april med 

helårsprognos för 2022. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022 

• Tertialrapport 1 2022 (GVN) 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för januari-april 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 12 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - 
Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GVN 22/0017 

Beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2021 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 avdelningschefen tillsammans med vårdgivaren som leder 

patientsäkerhetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2022 

• Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2022 

Förslag till beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2021 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

detta.  

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
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§ 13 Revidering av delegationsordning 2022 
- Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GVN 22/0038 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade 

delegationsordningen enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

I samband med att Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 

den 17 mars 2021 fick kommundirektören i uppdrag att tillse att 

samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande revideringar 

skulle justeras för att följa samma struktur som Kommunstyrelsens 

delegationsordning.  

Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens delegationsordning behöver en tydligare 

inledning med gällande bestämmelser likt den i Kommunstyrelsens 

delegationsordning, samt förändringar i formalia och struktur.  

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på en ny 

delegationsordning i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

• Förslag till ny delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden med markeringar om förändringar 

• Bilaga 1, behöriga delgivningsmottagare för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

• Nuvarande delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden  

• Kommunstyrelsens delegationsordning 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 

2021  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade 

delegationsordningen enligt Utbildningskontorets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  

• Juridikfunktionen 
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§ 14 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna gällande elever 
med NPF 

Beslut 

Ledamotsinitiativet överlämnas till utbildningskontoret för beredning och tas 

upp för beslut på nästa nämndsammanträde. 

Sammanfattning 

Hibo Salad Ali (S) lyfter under sittande sammanträde i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden den 2 juni 2022 ett ledamotsinitiativ från 

Socialdemokraterna (se bifogad bilaga i slutet av protokollet) med 

följande innehåll: 

”Vi anser att konsekvenserna för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) måste utredas skyndsamt och åtgärder vidtags 

inför nästa termin.  
  
Vi är väl medvetna om att det kan finnas invändningar mot att vissa 

gymnasieelever får rätt till skolskjuts trots att de bor inom 6 km från skolan 

medan andra ej får det men i det här fallet bör vi utgå från prioriteringen att 

möjliggöra för elever med NPF att överhuvudtaget komma till en utbildning 

som är anpassad för deras behov.   

  

Den 21 oktober 2021 beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att 

ge Utbildningskontorets utbildningschef i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för att ta emot elever med NPF på Upplands-Bro gymnasiet (UBG).  

  

I januari 2022 fick nämnden en rapport med slutsatsen: Sammanfattningsvis ser 

utbildningskontorets utredare att det finns goda organisatoriska 

förutsättningar att starta upp specialpedagogisk verksamhet (SPV) på UBG, 

från och med hösten 2023. En avgörande aspekt för att verksamheten ska löna 

sig är att finns ett tillräckligt elevunderlag, något som i dagsläget är mycket 

osäkert.    

  

Där med kan vi konstatera att kommunens gymnasieskola i dagsläget ej har 

kompetens, kapacitet eller uppdrag att arbeta med elever med NPF, 

specialpedagogisk verksamhet (SPV). Trots detta riskerar vi att denna grupp 

elever slutar komma till skolan då de pga. sin funktionsnedsättning ej klarar 

längre resor kollektivt.  

  

Vi befarar att tidigare bedömningarna inte byggt på denna analys, rättssäkerhet 

eller likvärdighet.   
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Initiativrättstagarens förslag till beslut 

Hibo Salad Ali (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att: 

”konsekvenserna kopplat till riktlinjer för skolskjuts för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste utredas skyndsamt och rättas 

till inför nästa termin.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) yrkar på att ledamotsinitiativet ska överlämnas till 

utbildningskontoret för beredning och tas upp för beslut på nästa 

nämndsammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Lisa Edwards (C) förslag 

till beslut och finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i 

enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
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§ 15 Rapporter 
 

• Temaärende – framtidslabbet 

Lena Berzén Vestberg, ungdomscoach, och Karin Coelle Petters, samordnare, 

informerar om verksamheten inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA).  

Anna Eriksson, programrektor Upplands-Bro gymnasiet och Stefan Lindberg, 

projektledare, informerar om ESF-projektet framtidslabbet. 

 

• Nämndens ledamöter informerar om sina upplevelser av 

verksamhetsbesöken på Upplands-Bro gymnasiet och Komvux 

 

• Utbildningschefens rapport 
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§ 16 Delegationsbeslut 
1. Yttrande 7@Yttrande - Westerlundska gymnasiet, Enköping 

 Dnr GVN 22/0031 

  

2. Ansökan om statsbidrag höstterminen 2020- gymnasieskolan 

 Dnr GAN 20/0059 

  

3. Yttrande - Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 

 Dnr GVN 22/0031 

  

4. Yttrande 2@Yttrande - Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 

 Dnr GVN 22/0031 

  

5. Yttrande 3@Yttrande - Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 

 Dnr GVN 22/0031 

  

6. Yttrande 4@Yttrande - Borgarskolan, Gävle 

 Dnr GVN 22/0031 

  

7. Yttrande - Västmanlands naturbruksgymnasium Ösby, Sala 

 Dnr GVN 22/0031 

  

8. Yttrande 8@Yttrande - Westerlundska gymnasiet, Enköping 

 Dnr GVN 22/0031 

  

9. Yttrande 9@Yttrande - Westerlundska gymnasiet, Enköping 

 Dnr GVN 22/0031 

  

10. Yttrande 10@Yttrande - Carlforsska gymnasiet, Västerås 

 Dnr GVN 22/0031 

  

11. Beslut 1@Beslut - FTTRA, Upplands-Bro gymnasiet 

 Dnr GVN 22/0032 

  

12. Beslut 2@Beslut - BAANL, Upplands-Bro gymnasiet 

 Dnr GVN 22/0032 

  

13. Beslut 3@Beslut - Programinriktat val mot Barn-och fritidsprogrammet, 

Upplands-Bro gymnasiet 

 Dnr GVN 22/0032 

  

14. Beslut - Programinriktat val mot Barn-och fritidsprogrammet, Upplands-

Bro gymnasiet 

 Dnr GVN 22/0032 

  

15. Beslut om tilläggsbelopp 2022/08 Magelungen Gymnasium Danvikstull 

 Dnr GVN 22/0026 
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16. Beslut om tilläggsbelopp, 2022/07, Magelungen Liljeholmens gymnasium 

HA21B 

 Dnr GVN 22/0027 
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§ 17 Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Förstudie om kvaliteten i gymnasieskolan 

 Dnr  

  

2. Påminnelse om SKR:s gymnasiekonferens 2022 

 Dnr GVN 22/0012 

  

3. SKR:s gymnasiekonferens 2022 

 Dnr GVN 22/0012 

  

4. Yttrande - Samråd gällande förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring 

Ä8105. Ä6302 Dnr KS 21/0556 

 Dnr GVN 22/0036 

  

5. Inbjudan till Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering  i Tylösand 

15-16 maj 2022 

 Dnr KS 22/0018 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 25 - Entledigande av Therese Ekerholm (C) 

som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr KS 22/0036 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Kultur- och fritidspolitisk strategi i 

Upplands-Bro kommun 2022-2030 

 Dnr KS 22/0117 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021 

 Dnr KS 21/0584 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag våren 2022 

 Dnr KS 21/0621 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade motioner 

våren 2022 

 Dnr KS 21/0622 

  

 

 

 



Ledamotinitiativ  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 juni 2022  

Vi anser att konsekvenserna för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) måste utredas skyndsamt och åtgärder vidtags inför nästa termin.  
  
Vi är väl medvetna om att det kan finnas invändningar mot att vissa gymnasieelever får rätt 
till skolskjuts trots att de bor inom 6 km från skolan medan andra ej får det men i det här fallet 
bör vi utgå från prioriteringen att möjliggöra för elever med NPF att överhuvudtaget komma 
till en utbildning som är anpassad för deras behov.   
  
Den 21 oktober 2021 beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ge 
Utbildningskontorets utbildningschef i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot 
elever med NPF på Upplands-Bro gymnasiet (UBG).  
  I januari 2022 fick nämnden en rapport med slutsatsen: Sammanfattningsvis ser 
utbildningskontorets utredare att det finns goda organisatoriska förutsättningar att starta upp 
specialpedagogisk verksamhet (SPV) på UBG, från och med hösten 2023. En avgörande 
aspekt för att verksamheten ska löna sig är att finns ett tillräckligt elevunderlag, något som i 
dagsläget är mycket osäkert.    
  
Där med kan vi konstatera att kommunens gymnasieskola i dagsläget ej har kompetens, 
kapacitet eller uppdrag att arbeta med elever med NPF, specialpedagogisk verksamhet (SPV). 
Trots detta riskerar vi att denna grupp elever slutar komma till skolan då de pga. sin 
funktionsnedsättning ej klarar längre resor kollektivt.  
  
Vi befarar att tidigare bedömningarna inte byggt på denna analys, rättssäkerhet eller 
likvärdighet.   
  
Därför yrkar Socialdemokraterna att  
   
konsekvenserna kopplat till riktlinjer för skolskjuts för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar måste utredas skyndsamt och rättas till inför nästa termin.  
 
 
Hibo Salad Ali , ledamot 
för den socialdemokratiska gruppen i Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.socialdemokraterna.se%2Fimages%2F18.2eaa215416ed5aa015967%2F1575550695646%2Fstaende_rgb_negativ_png.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.socialdemokraterna.se%2Fvart-parti%2Fpress&docid=WdYyU_Mwjp0XKM&tbnid=ctCBOgVC9zkAkM%3A&vet=10ahUKEwjngZfNvKbnAhVqkosKHYhQBYgQMwhYKAUwBQ..i&w=1903&h=770&bih=806&biw=1265&q=rosen%20socialdemokraterna&ved=0ahUKEwjngZfNvKbnAhVqkosKHYhQBYgQMwhYKAUwBQ&iact=mrc&uact=8

