
 

 KALLELSE 1 (2)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Datum     
  2018-12-21     

 
 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden kallar till 
sammanträde 
Tid: måndagen den 7 januari 2019, kl. 17:00 
Plats: Gemaket 
Ordförande: Lisa Edwards (C) 
Sekreterare: Hillevi Montor 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  Direkt efter sammanträdet 

Beslutsärenden 

1.  Sammanträdestider för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 
GAN 19/XXXX 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Gymnasie- och arbetslivsnämnden och dess 
beredning för år 2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets 
förslag. 

2.  Inrättande av beredning fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 
GAN 19/XXXX 

Förslag till beslut 
1. Beredning 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. 
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4. Till ytterligare deltagare i Gymnasie- och arbetslivsnämndens 
beredning utses: XX 

3.  Inrättande av arbetsutskott fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 
GAN 19/XXXX 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X 

ledamöter och 
X ersättare. 

3. Till ledamöter i gymnasie- och arbetslivsnämndens 
arbetsutskott utses: XX 

4. Till ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämndens 
arbetsutskott utses: XX 

5. Till ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämndens 
arbetsutskott utses: XX 

6. Till vice ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämndens 
arbetsutskott utses: XX 

4.  Delegationsordning för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 
GAN 19/XXXX 

Förslag till beslut 

Gymnasie-och arbetslivsnämnden beslutar att anta 
delegationsordning i enlighet med bilaga. 

5.  Utse Skolchefer 
GAN 19/XXXX 

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. 

Rapporter 
Lisa Edwards (C) 
Ordförande 
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