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Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-02-04 

kl. 12:30 
Paragrafer 
 

 §§ 1 -  6 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-01-30 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-02-04 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-02-25 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Dävensö, 2020-01-30 15:00 – 16:55 

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) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

 

Börje Svensson (SD)  

Gulnara Gataullina (M)  

Ylva Henriksson (KD) 

Annelies Lindblom (V) 

 

Närvarande ersättare 

Birgitta Holmström (S) 

 

 

 

Övriga deltagare Kaj Söder, utbildningschef 

Carl-Fredrik Wincent, t.f avdelningeschef 

Viktor Engström, enhetschef resursteamet, § 4 - temaärende 

Hillevi Montor, nämndsekreterare 
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§ 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
 Dnr GAN 19/0004 

Beslut 

1. Utbildningskontorets uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 

2019 godkänns.  

2. Utbildningskontorets förslag till åtgärder, där avvikelser konstaterats, 

godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta 

en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets 

granskning för 2019 omfattar sju kontrollområden enligt beslut i 

Utbildningsnämnden den 13 november 2018 UN § 56. Fyra av dessa berör 

gymnasieskolan varför dessa följts upp inom ramen för Gymnasie- och 

arbetslivsnämnens interna kontroll. 

Kontrollområdena för 2019 är; 

• Löneutbetalningar 

• Betygssättning för närvarande elever som inte når godkänt betyg 

• Rätt till studiehandledning på modersmålet 

• Åtgärdsprogrammens utformning 

Utbildningsstabens ansvariga utredare har genomfört granskning av de valda 

kontrollområdena under hösten 2019. Vissa avvikelser har konstaterats, varför 

Utbildningskontoret föreslår åtgärder för två av kontrollområdena; 

löneutbetalningar och åtgärdsprogrammens utformning. Se bifogad rapport 

samt tillhörande bilagor. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020  

• Utbildningskontorets uppföljningsrapport den 13 januari 2020 

• Beslut om intern kontroll 2019 den 13 november 2018 UN § 56 

• Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014 

Förslag till beslut 

1. Utbildningskontorets uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 

2019 godkänns.  

2. Utbildningskontorets förslag till åtgärder, där avvikelser konstaterats, 

godkänns.  
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 2 Intern kontrollplan 2020 
 Dnr GAN 19/0088 

Beslut 

Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta 

en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets 

förslag inför 2020 års interna kontroll omfattar områdena; 

• Felaktiga ersättningar till egna enheter 

• Att obehörig lärare sätter betyg 

• Beslut om svenska som andraspråk 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2019  

• Föreslagna kontrollområden den 25 november 2019 

• Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2020 godkänns. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 3 Plan för feriejobb 2020 
 Dnr GAN 20/0009 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Plan för Feriejobb 2020 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och 

Annelies Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Inför sommaren 2020 har Kommunledningskontoret utarbetat en plan för 

feriejobb. Målet med planen är att öka kvaliteten, långsiktigheten och 

hållbarheten för ungdomarna i Upplands-Bro kommun, genom att upprätta en 

tydlig struktur för hur arbetet med feriejobben ska ske samt utöka en nära 

samverkan med näringslivet och civilsamhället.  

Enligt planen ska fokus ligga på att erbjuda arbetsplatser, med koppling till det 

lokala området, av bra kvalitet med relevanta och anpassade arbetsuppgifter 

som kan ligga till grund inför framtida anställningar samt rusta ungdomarna till 

att söka framtida feriejobb på egen hand.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2020 

• Plan Feriejobb 2020 

• Inriktning Sommar 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Plan för Feriejobb 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och 

Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer dem mot varandra och finner 

att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut enligt kontorets förslag till 

beslut. 

Reservationstext 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och 

Annelies Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
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”Feriejobb är ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden. Feriejobb året 

runt för alla kommunens ungdomar i åk 9 och åk 1 och 2 på gymnasiet 

samt grundsärskola/grund särskolegymnasiet är vår politik.  

För att detta skall fungera krävs att vi satsar på kommunens ungdomar och 

samarbetar med såväl det lokala näringslivet som kommunens egna 

verksamheter. Inför kommande år är det viktig att se över förutsättningar för 

handledararvoden även för kommunens egna verksamheter i likhet med de 

utbetalningar som nu sker till företagen.  

Vi beklagar att kommunens styre M, L, C, KD tillsammans med SD begränsar 

och prioriterar ner ungas möjligheter till feriejobb.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidschef 

• Socialchef 

• Strategi- och förnyelsechef 

• Personalchef 

• VD för Upplands-Bro Hus 
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§ 4 Rapporter 
 1. Temaärende 

• Gymnasiesärskolan 

• Särvux 

 

2. Utbildningschefens rapport 

• Projektet Hållbar skola 

• Gemensam vision och målbild för gymnasieskolan i 

Upplands-Bro kommun 

• Gymnasie- och arbetslivsnämndens kvalitetsdag vt. 2020 

 

3. Avdelningschefensrapport 

• Arbetslöshetsstatistik december 2019 

• Arbetsmarknadsenheten 

• Vuxenutbildningen 

• Lernia och Zalando 

 

4. Gymnasie- och arbetslivsnämndens kalendarium 

 

5. Balanslista 2020 
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§ 5 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut - Angående samverkansöverenskommelse studie- och 

yrkesvägledares praktik 
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§ 6 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsordning 

  

2. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 

19:62 

  

3. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019   

4. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020 

med planering för 2021-2022 

  

5. Beslut att överlämna anmälan mot Upplands-Bro Vuxenutbildning, SI 

2019:9269 

  

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 

november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

  

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

december 2019 - Förslag till organisationsförändring för daglig 

verksamhet 

  

 

 

 


