
  PROTOKOLL 1 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-26 

kl. 9:00 
Paragrafer 
 

 §§ 19 -  25 

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: 2020-05-20 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-05-26 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-06-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2020-05-20 15:00 – 15:50 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD)  

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 
 

Ledamöter på distans 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Hibo Salad Ali (S) 

Kerstin Molander (M) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

 

Birgitta Holmström (S) 

Annika Falk (S) 

Annelies Lindblom (V) 

Therese Ekerholm (C) 

 

 

Tjänstgörande ersättare på distans 

Ylva Henriksson (KD) 

Övriga deltagare Kaj Söder, utbildningschef 

Carl-Fredrik Wincent, t.f avdelningschef 

Emilia Kihlstrand, kvalificerad utredare 

Hillevi Montor, nämndsekreterare 

David Nyltoth – IT support § 19 

Jad Latif – IT support § 20-22 

 



  PROTOKOLL 2 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 19 Tertialrapport 1 - april 2020 3 

§ 20 Utredning av Upplands-Bro kommuns 
deltagande i ett samordningsförbund 

4 

§ 21 Utredning av Arbetsmarknadsenhetens 
organisationstillhörighet 

5 

§ 22 Val av ersättare till beredningen 6 

§ 23 Rapporter  

§ 24 Delegationsbeslut  

§ 25 Anmälningar  

   

 
 

 

 

  



  PROTOKOLL 3 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Tertialrapport 1 - april 2020 
 Dnr GAN 20/0057 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per 30 april med helårsprognos 

för 2020. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

• Tertialrapport april 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 4 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Utredning av Upplands-Bro kommuns 
deltagande i ett samordningsförbund 

 Dnr GAN 20/0056 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för Upplands-Bro 

kommuns deltagande i ett samordningsförbund. 

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund är ett samarbete mellan kommun, region och stat. 

Målet med samordningsförbundet är att skapa heltäckande insatser för personer 

som står långt från arbetsmarknaden genom ökad samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Det är också en 

förutsättning för deltagande i större insatser. 

Centrum Vuxenutbildning Arbetsmarknad (CVA) har som mål att under 2020 

utreda förutsättningarna för Upplands-Bro kommuns deltagande i ett regionalt 

samordningsförbund och inkomma med ett eventuellt förslag till deltagande 

från början av 2021. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2020  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för Upplands-Bro 

kommuns deltagande i ett samordningsförbund. 

 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 

 

  



  PROTOKOLL 5 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Utredning av Arbetsmarknadsenhetens 
organisationstillhörighet 

 Dnr GAN 20/0055 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny 

organisation inom arbetsmarknadsenheten. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med deltagare på uppdrag av Socialkontoret i 

form av ett myndighetsbeslut. Insatsen syftar till att träna upp arbetsförmågan 

med målet att hjälpa deltagaren till anställning eller studier och generellt stärka 

individens ställning på arbetsmarknaden. 

För att nå detta mål vill Centrum Vuxenutbildning Arbetsmarknad (CVA) 

arbeta fram en organisation som syftar till att kommunens resurser utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslås fatta beslut 

om att ge CVA i uppdrag att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska 

även tas upp för beslut i Socialnämnden. 

De områden som en genomlysning ska ge svar på är bland annat effekter och 

resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 

behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

CVA har som mål att under resten av 2020 utreda nuvarande organisation och 

arbetsmetod samt att ge Gymnasie- och arbetslivsnämnden ett förslag på en 

ändamålsenlig organisation med aktiv start från början av 2021. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny 

organisation inom arbetsmarknadsenheten. 

 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 

 

  



  PROTOKOLL 6 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Val av ersättare till beredningen 
 Dnr GAN 20/0064 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Ylva Henriksson (KD) som ersättare i 

beredningen.  

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättade den beredning den 7 januari 2019. 

Beredningen beslutades bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vid tillfället 

fanns ingen ersättare för Kristdemokraterna invald i nämnden varpå 

Kristdemokraternas ersättare till beredningen bordlades.   

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Ylva Henriksson (KD) som ersättare i 

beredningen.  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

 

  



  PROTOKOLL 7 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Rapporter 
 

• Utbildningschefens rapport 

 

• Avdelningschefens rapport 

 

• Balanslista Maj 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 8 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Delegationsbeslut 
 

• Inga delegationsbeslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 9 (9)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Anmälningar 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 292 – Förslag till 

organisationsförändring för daglig verksamhet 

2. Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning, SI-2019:6648 

3. Beslut om tillförordnad kontorschef för utbildningskontoret sommaren 

2020 

4. Cirkulär 20:21 från SKR – Feriearbete/Sommararbete 2020 

5. Exp: Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 

april 2020 – Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

 


