
  PROTOKOLL 1 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-09-23 

kl. 15:00 
Paragrafer 
 

 §§ 33 -  41 

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: 2019-09-19 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-09-23 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-10-14 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Dävensö, 2019-09-19 15:00-17:00 

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) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Linda Du Rietz (L) 

Ylva Henriksson (KD) 

Närvarande ersättare 
Birgitta Holmström (S) 

Linda Pettersson (S)  

 

 

Övriga deltagare Kaj Söder, utbildningschef 

Jesper Sjögren, stabschef 

Carl-Fredrik Wincent, t.f.avdelningechef 

Peter Ottosson, controller §§ 33-34, § 39 (temaärende) 

Anna Eriksson, programrektor Upplands-Brogymnasiet § 39 (temaärende) 

Christian Eklöv Hagman, rektor, Upplands-Brogymnasiet § 39 (temaärende) 

Hillevi Montor, nämndsekreterare 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
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  PROTOKOLL 3 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Verksamhetsrapport augusti 2019 
 Dnr GAN 19/0049 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets Verksamhetsrapport augusti 2019 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 

Utbildningskontorets och Kommunledningskontoret har skrivit en 

Verksamhetsrapport per 31 augusti med helårsprognos för 2019. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets Verksamhetsrapport augusti 2019 och överlämnar 

den till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 4 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Underlag till budget 2020 
 Dnr GAN 19/0060 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för 

politisk beredning. 

 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett underlag till budget för 2020 med utgångspunkt 

från Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

• Underlag för budget 2020 (Gymnasie- och arbetslivsnämnden) 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 5 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Gymnasie- och arbetslivsnämndens 
kvalitetspris 2019. 
 Dnr GAN 19/0063 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar om vinnare av kvalitetspris 2019 

enligt beredningens förslag.  

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 31 januari 2019 GAN § 7 om 

att inrätta ett kvalitetspris. Priset ska ges till personer som svarat för 

arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Den totala 

prissumman är 30 000 kronor. 

I år är antalet inkomna nomineringar 6 stycken och de har alla inbjudits att få 

presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn sammanträder den 12 

september och tar fram ett förslag till vinnare av kvalitetspriset som beslutas 

vid Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 26 september 2019. 

Beslutsunderlag 

• Inkomna nomineringar för året 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2019 

• Beredningens förslag till vinnare av kvalitetspriset informeras på 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 26 september 2019. 

 

 

  



  PROTOKOLL 6 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Remissyttrande - förslag till namnpolicy 
 Dnr GAN 19/0056 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden välkomnar ett policydokument som 

förtydligar processen för namntilldelning och antar Utbildningskontorets 

yttrande och överlämnar det till Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i 

kommunen.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. Utbildningskontoret har yttrat sig om 

policyn. Utbildningsnämnden ställde sig positiv till förslaget den 31 januari 

2018. Detta är remissomgång två.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

• Namnpolicy - remissutkast 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 

 

  



  PROTOKOLL 7 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Yttrande - Uppräkning av programpriser 
och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 
 Dnr GAN 19/0057 

 

Ärendet utgår 
 

  



  PROTOKOLL 8 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Yttrande om ersättningsmodell för extra 
lokalbidrag för skolor och förskolor 
 Dnr GAN 19/0059 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter har andra 

finansieringsgrunder än förskolan och grundskolan och därför kan inte 

föreslagen ersättningsmodell användas för gymnasieskola, vuxenutbildning 

eller SFI. Nämnden önskar därför att det förtydligas att modellen avser förskola 

och grundskola. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ersättningsmodellen som innebär att 

skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande lokalpengen är 

berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i två nivåer upp till ett 

maxbelopp alternativt upp till den faktiska kostnaden. 

Kommunstyrelsen beslutade att Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska ges 

tillfälle att senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Utbildningskontoret har yttrat sig om förslaget.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

• Yttrande om ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och 

förskolor 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt 

eget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår en ny beslutsmening enligt följande: 

”Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter har andra 

finansieringsgrunder än förskolan och grundskolan och därför kan inte 

föreslagen ersättningsmodell användas för gymnasieskola, vuxenutbildning 

eller SFI. Nämnden önskar därför att det förtydligas att modellen avser förskola 

och grundskola.”   



  PROTOKOLL 9 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och finner att Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden fattar beslut i enlighet med Lisa Edwards (C) förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 10 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 Rapporter 
   

1. Temaärende 

• Lägesrapport Upplands-Brogymnasiet - Anna Eriksson, 

programrektor och Christian Eklöv Hagman, rektor 

 

2. Utbildningschefens rapport 

• Utredning gymnasieskolan 

• Gans kvalitetsdag 7 november 

 

3. Avdelningschefens rapport 

• Transportincident 2019-06-14 

• Arbetslöshetsstatistik 

  



  PROTOKOLL 11 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Delegationsbeslut 
1. Antagning till externa anordnare start P4 2019   

2. Antagning till externa anordnare start P4 2019 - Sen ansökan   

3. Antagning till externa anordnare start P3 2019 

  

  

 

 

  



  PROTOKOLL 12 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Anmälningar 
1. Beslut från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 - 

årsredovisning 2018 

  

2. Storsthlms nyhetsbrev nummer 4 2019   

3. Kommunstyrelsens beslut § 81 - Delårsbokslut januari till april 2019 med 

helårsprognos för 2019 

  

4. Kommunstyrelsens beslut § 69 - Internt miljöstipendium i Upplands-Bro 

kommun för 2018 

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 78 - Ansökan till sociala investeringsfonden - 

Studiebron 

  

6. Remiss namnpolicy Upplands-Bro kommun   

7. Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan år 2020 - för 

yttrande senast 15 december 2019 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 70 - Ersättningsmodell för extra lokalbidrag 

för skolor och förskolor 

  

9. Beslut i JO:s dnr 6852–2018 

 

  

 

 

 


