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Beslutandekanslichef Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, vice ordförande (M) 
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Lilja Johansson Lindfors (S) 
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Birgitta Holmström (S) 

Linda Pettersson (S) 

Mohamed Guezguez (M) 
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Annelise Lindblom (V) 

Michelle Lindahl (C) 

Linda du Rietz (L) 

Tjänstgörande ersättare 

Arne Vallqvist (M) 

Övriga deltagare Kaj Söder – utbildningschef 

Jesper Sjögren – stabschef 

Thomas Stens – verksamhetschef 
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Hillevi Montor -sekreterare 
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§ 1 Sammanträdestider för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

  

Beslut 

Sammanträdestider och beredning för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

fastställs enligt utbildningskontorets förslag med revideringen om att 

senarelägga beredningarna och nämndsammanträdena till kl. 15:00. 

Sammanfattning 

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

nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

och dess beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden 

föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 

sammanträdestillfällen.  

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2019: 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

kl. 13:00 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens 

beredning 

Kl. 13:00 

31 jan 24 jan 

21 feb 14 feb kl.8:30 

4 april 28 mars 

23 maj 16 maj 

27 juni 

(extra sammanträde vid behov) 

 

26 sep 19 sep 

7 nov 25 okt 

5 dec 28 nov 

 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018 
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Förslag till beslut 

Sammanträdestider och Gymnasie- och arbetslivsnämnden och dess beredning 

för år 2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut i 

enlighet med utbildningskontorets förslag till beslut med revideringen att 

beredningarna och nämndsammanträdena startar kl. 15:00.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver utbildningskontorets 

förslag till beslut och finner att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut 

i enlighet med det reviderade förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

• Kommunstyrelsen  
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§ 2 Inrättande av beredning fastställande av 
antal ledamöter samt val av ledamöter 

  

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar att inrätta en beredning 

2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

Till beredningen väljs följande personer: 

Ordinarie ledamöter 

Masoud Zadeh (M) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Lisa Edwards (C)  

Camilla Janson (S) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Johan Tholander (SD) 

Ersättare 

Kerstin Molander (M) 

Linda du Rietz (L) 

Bordläggning (KD) 

Michelle Lindahl (C) 

Birgitta Holmström (S) 

Annelise Lindblom (V) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen 

av ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar. Inom 
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beredningen väljer nämnden en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 

ordförande. 

Förslag till beslut 

1. Beredningen inrättas 

2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och X 

ersättare. 

3. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning ska under 

mandatperioden bestå av ett arbetsutskott samt en ledamot vardera från 

övriga partier som är invalda i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

4. Till ytterligare deltagare i Gymnasie- och arbetslivsnämndens 

beredning utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår att punkt 3 och 4 stryks från dagordningen samt att 

beredningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Löneavdelningen 

• Förtroendemannaregistret 
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§ 3 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter 

  

Beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 

ersättare. 

3. Till ledamöter i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott utses: 

Lisa Edwards (C), Masoud Zadeh (M) och Camilla Janson (S). 

4. Till ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott utses: 

Nawal Al-Ibrahim (L) och Lilja Johansson Lindfors (S) 

5. Till ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

utses: Lisa Edwards (C) 

6. Till vice ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: Camilla 

Janson (S) 

 

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar. Inom ett 

utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en andre vice ordförande.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Förslag till beslut 

7. Ett arbetsutskott inrättas. 

8. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och X 

ersättare. 

9. Till ledamöter i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott utses: 

XX 

10. Till ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott utses: 

XX 

11. Till ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

utses: XX 
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12. Till vice ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden utses: XX 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Löneavdelningen 

• Förtroendemannaregistret 
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§ 4 Delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

  

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar att anta delegationsordning i 

enlighet med bilaga. 

Sammanfattning 

Den nya politiska ledningen har inrättat en gymnasie-och arbetslivsnämnd. Enligt 

6 kap 37 § kommunallagen (2017:725), KL, får en nämnd uppdra åt presidiet, ett 

utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 

eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 

enligt 7 kap. 5 § KL. Om nämnden inte delegerar beslutanderätten skulle det 

innebära att nämndens sammanträden blir många och långa då nämndbeslut ofta 

behövs i den dagliga verksamheten. I de fall ett ärende är så brådskande att 

nämndens sammanträde inte kan avvaktas har nämndens ordförande rätt att besluta 

på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om ordförande givits denna 

delegation. Nämnden bör därför anta en delegationsordning där vissa beslut har 

delegerats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse GAN 19/xxxx från den 19 december 2018 

• Delegationsordning för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar att anta delegationsordning i 

enlighet med bilaga. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Kommundirektör 

• Utbildningschef 

• Kanslichef 

• Avdelningschef Centrum VAN/vuxenutbildning 

• Kommunjurist 
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§ 5 Utse skolchefer 
  

Beslut 

Gymnasie-och arbetslivsnämnden utser Utbildningskontorets kontorschef och 

avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad till att fullgöra funktionen 

skolchef för gymnasieskolan respektive skolchef för vuxenutbildningen. 

Sammanfattning 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8 a §, ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 

för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer 

för delar av verksamheten. Den nya bestämmelsen i skollagen ska tillämpas första 

gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.  

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningskontorets kontorschef (benämns 

utbildningschef) och avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad utses till 

att fullgöra funktionen skolchef för gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen 

och redogör för sin bedömning i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2018 

 

Förslag till beslut 

Gymnasie-och arbetslivsnämnden utser Utbildningskontorets kontorschef och 

avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad till att fullgöra funktionen 

skolchef för gymnasieskolan respektive skolchef för vuxenutbildningen. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 


