
PROTOKOLL 1 (14) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-09-23 

Utses att justera Camilla Jansson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-09-28 

kl. 09:00 
Paragrafer  §§ 24 -  32 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Märta Westerberg 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Jansson (S) 

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

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-23 

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-28 Datum för anslags nedtagande: 2021-10-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

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

Märta Westerberg 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2021-09-23 15:00-16:30 

Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Kerstin Molander (M) 

Börje Svensson (SD)  

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Anders Eklöf (L)

Närvarande ersättare

Birgitta Holmström (S) 

Annika Falk (S) 

Ylva Henriksson (KD)  

Björn-Inge Björnberg (S) 

Övriga deltagare Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Josefin Almberg, Utredare 

Märta Westerberg, Sekreterare 

Helena Swahn Håkansson, Programrektor §30 temaärende 

Mattias Wiberg, Upphandlingschef §24 

Tomas Carneheim, politisk sekreterare för Vänsterpartiet 
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2021-09-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Revidering av delegationsordning 2021 
- Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GVN 21/0002 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade 

delegationsordningen enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Den 17 mars (KS § 31, 2021) antog kommunstyrelsen ny delegation 

avseende upphandling. I samband med detta gavs kommundirektören i 

uppdrag att verka för att samtliga nämnders delegationsordningar följer den 

struktur som då fastställdes i kommunstyrelsen. 

Den revidering som föreslås är införandet av ett nytt avsnitt om upphandling. 

I  samband med detta stryks punkt 3.2 i den nuvarande versionen, avseende 

upphandling. Bakgrunden till revideringen är att det nu i kommunen finns en 

upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef och att förutsättningar 

därmed                 finns för att arbeta med upphandlingar på ett mer effektivt sätt. Ett 

annat syfte med revideringen är att samordna hela kommunens 

upphandlingsprocess så att               den ser likadan ut i samtliga nämnder. 

I samband med revideringen av delegationsordningen har Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ersatt det tidigare namnet Gymnasie- och 

Arbetslivsnämnden.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2021 

• Förslag till revidering av delegationsordning 2021 – Gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämnden 

• Revidering av delegationsordning KS § 31 den 27 mars 2021  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade 

delegationsordningen enligt Utbildningskontorets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 
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Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering av reviderad delegationsordning  
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§ 25 Sammanträdestider för Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden 2022 

 Dnr GVN 21/0022 

Beslut 

Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredning för år 2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredningsgrupp för år 2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts 

tillsammans med ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat 

till att bättre anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som 

nämnderna måste besluta om under året, samt att anpassa nämndernas 

sammanträdestider till Kommunstyrelsens möten för att underlätta 

handläggningen för ärenden som ska vidare från nämnderna till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden och dess beredning 2022:  

Beredning kl. 15:00 Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnd kl. 15:00 

20 januari 27 januari 

24 februari 10 mars 

19 maj 2 juni 

29 september 6 oktober 

10 november 17 november 

8 december 15 december 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021 
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Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredning för år 2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden 

• Kommunfullmäktige  
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§ 26 Ansökan till sociala investeringsfonden 
- flickors psykiska ohälsa 

 Dnr GVN 21/0026 

Beslut 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut.  

Sammanfattning 

Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala 

investeringsfond. 
 

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur kommunens 

barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga har problem med 

psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre psykiskt än pojkar. För 

att kunna stärka flickors psykiska mående behövs en kvalitativ studie där bland 

annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa kartläggs. Studien ska rikta sig mot 

flickor i högstadiet och flickor i gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021 

• Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa 

daterad den 9 september 2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med 

Utbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala investeringsfonden 

till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 27 Tertialrapport 2 2021 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GAN 21/0006 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets tertialrapport för augusti 2021 och överlämnar den till        

Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Jansson (S) deltar inte i beslutet. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) deltar inte i beslutet. 

Kurshid Chowdhury (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret har skrivit en tertialrapport 

per den 31 augusti med helårsprognos för 2021. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021 

• Tertialrapport 2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 16 

september 2021  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets tertialrapport för augusti 2021 och överlämnar den till        

Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 28 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens kvalitetspris 
2021 ställs in 

 Dnr GAN 21/0061 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa in kvalitetspriset 

för 2021. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2019 GAN 

§ 7 om att inrätta ett kvalitetspris. Priset ska ges till person/er som svarat för 

arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Den totala 

prissumman är 30 000 kronor. 

Med anledning av den pågående pandemin har utvecklingsfrågorna i 

gymnasieskolan fått stå tillbaka under det gångna läsåret. Verksamheterna har 

inte haft förutsättningarna att nominera personer till kvalitetspriset. Gymnasie-

och vuxenutbildningsnämnden beslutar därför att ställa in kvalitetspriset för 

2021. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ställa in kvalitetspriset 

för 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 
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§ 29 Uppdrag att utreda möjligheten att ta 
emot elever med NPF på Upplands-Bro 
gymnasiet 

 Dnr GVN 21/0032 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Utbildningskontorets 

Utbildningschef i uppdrag att utreda möjligheten att ta emot elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på Upplands-Bro gymnasiet. 

Sammanfattning 

Drygt fem procent av alla barn och ungdomar i Sverige bedöms ha någon form 

av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), vilket kan innebära en till två 

elever i varje klass. På grund av att Upplands-Bro kommun inte erbjuder den 

specialutbildning som krävs söker dessa elever plats i skolor i angränsande 

kommuner. För eleverna innebär detta långa dagar och tröttande resor. Externa 

placeringar medför också höga kostnader för kommunen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vill därför att förutsättningarna för att ta emot elever 

med NPF på Upplands-Bro gymnasiet utreds. Här ingår att ge en nulägesbild 

och en bakgrund till varför elever väljer skolor som de gör.  

Utredningen ska resultera i en rapport som ska redovisas senast under det sista 

nämndssammanträdet för 2021.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Utbildningskontorets 

Utbildningschef i uppdrag att utreda möjligheten att ta emot elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på Upplands-Bro gymnasiet. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
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§ 30 Rapporter 
  

Temaärende: 

• Elevhälsans arbete i gymnasieskolan - Helena Swahn Håkansson 

 

Utbildningschefens rapport:  

• Presentation utskickad till nämnden. 
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§ 31 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2021/12 tilläggsbelopp 2021, Häggviks Gymnasium 

 Dnr GAN 21/0053 

  

2. Beslut 2021/11 tilläggsbelopp 2021, Upplands-Brogymnasiet (UBG) 

 Dnr GAN 21/0055 

  

3. Beslut 2021/13 Tilläggsbelopp 2021, Upplands-Brogymnasiet (UBG) 

 Dnr GAN 21/0056 

  

4. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0005 

  

5. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0006 

  

6. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0007 

  

7. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0008 

  

8. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0009 

  

9. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0010 

  

10. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0011 

  

11. Delegationsbeslut - ansökan om statsbidrag VT21 

 Dnr GVN 21/0012 

  

12. Beslut 2021/14 om tilläggsbelopp 2021, Haga VIP 

 Dnr GVN 21/0021 
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§ 32 Anmälningar 
1. Beslut i ärende om ersättning för utbildningskostnader, 733-2021-7069 

 Dnr GAN 20/0059 

  

2. Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, 

FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2 

 Dnr GAN 20/0068 

  

3. Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, 

FÖP Bro 2040, e-post 2 av 2 

 Dnr GAN 20/0068 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 

med planering för 2023-2024 

 Dnr GAN 21/0003 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GAN 21/0042 

  

6. Gymnasiebehovet 2021 

 Dnr GAN 21/0051 

  

7. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 31 - 

Åtgärdsprogram för Broviken 

 Dnr KS 20/0113 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag vår 2021 

 Dnr KS 20/0760 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner 

vår 2021 

 Dnr KS 20/0761 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 

kommun 

 Dnr KS 21/0011 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 84 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden efter Börje Svensson (SD) 

 Dnr KS 21/0035 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Entledigande av Johan Tholander (SD) 

som ledamot i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 21/0035 
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13. Kommunfullmäktiges beslut § 83 - Val av ny ledamot i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden efter Johan Tholander (SD) 

 Dnr KS 21/0035 

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Entledigande av Börje Svensson (SD) 

som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Dnr KS 21/0035 

  

15. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning 

av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 

 Dnr KS 21/0180 

  

16. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 

 Dnr KS 21/0278 

  

17. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

  

18. Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond 

 Dnr KS 21/0305 

  

 

 

 




