
  

PROTOKOLL 1 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-11-22 

kl. 09:00 
Paragrafer 
 

 §§ 23 -  30 

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 vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-17 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-11-22 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-12-13 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via teams, 2022-11-17 15:00-16:28 

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) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Göran Boklint (SD) 

 

Ylva Henriksson (KD) 
Närvarande ersättare 

Annika Falk (S) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Anders Eklöf (L)  

Bobby Chand (M) § 23 

Övriga deltagare Hillevi Montor, kommunsekreterare 

Johanna Carnvik Schöier, nämndsekreterare 

Fredrik Nordvall, utbildningschef 

Magnus Persson, avdelningschef Gymnasiet och vuxenutbildningen 

Katarina Barter, näringslivschef § 28 - temaärende 

Mira Gartz, Miljöstrateg § 23 

 



  

PROTOKOLL 2 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

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 

§ 23 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi 
för Upplands-Bro kommun 

3 

§ 24 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens kvalitetspris 
2022 

5 

§ 25 Uppdrag att utreda SFI-resultaten och 
föreslå åtgärder 

6 

§ 26 Prislista gymnasieskolan 2023 7 

§ 27 Sammanträdestider för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2023 

8 

§ 28 Rapporter 10 

§ 29 Delegationsbeslut 11 

§ 30 Anmälningar 12 

   

 

  



  

PROTOKOLL 3 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Svar på remiss - Miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
 Dnr GVN 22/0071 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets 

remissvar med följande ändringar: 

- Ordet ”nötkött” tas bort från meningen ”inköp och användning av 

produkter med hög klimatpåverkan minskar” på sidan 9 sista punkten. 

- Odlingsform bör inte styra inköp av livsmedel och %-sats på ekologiskt 

tas bort, förutom vid import där miljökrav kan styra mot hållbara inköp. 

- Ordet ”behöver” byts ut till ”ska” i inledningarna till de olika 

delområdena under punkt 6.1, 6.2 och 6.3 i Miljö- och klimatstrategin. 

- Ordet ”förnybara” byts ut mot ”fossilfria” på sidan 8 i Miljö- och 

klimatstregin. 

 

som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Hibo Salad Ali (S) och Annika Falk (S) tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE.  

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2022 

• Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

• Förslag på Miljö- och klimatstrategi den 12 september 2022 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets 

remissvar som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 



  

PROTOKOLL 4 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwads (C) yrkar, för Alliansens räkning, på bifall till kontorets förslag 

till beslut med följande tillägg i Miljö- och klimatstrategin: 

 

- Ordet ”nötkött” tas bort från meningen ”inköp och användning av 

produkter med hög klimatpåverkan minskar” på sidan 9 sista punkten. 

- Odlingsform bör inte styra inköp av livsmedel och %-sats på ekologiskt 

tas bort, förutom vid import där miljökrav kan styra mot hållbara inköp. 

 

Camilla Janson (S) yrkar, för Socialdemokraternas räkning, på bifall till 

kontorets förslag till beslut med ändringen att ordet ”behöver” byts ut till ”ska” 

i inledningarna till de olika delområdena under punkt 6.1, 6.2 och 6.3 i Miljö- 

och klimatstrategin. 

 

Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar på att ordet ”förnybara” byts ut mot ”fossilfria” på 

sidan 8 i Miljö- och klimatstregin. 

Beslutsgång 

Bifall till kontoret med samtliga ändringsförslag 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar, för Socialdemokraternas räkning, följande 

protokollsanteckning: 

 

”Mycket är bra i Miljö och klimatstrategin. Dock anser Socialdemokraterna att 

anslaget i inledningen är svag, se sidan 37, 42, 44 där skriver man i inledningen 

i de olika delområdena 6.1, 6.2, 6.3 …behöver berörda nämnder och bolag 

sätta egna delmål.  

 

Ordet behöver är vagt, Socialdemokraterna yrkar att behöver byts ut till ska. 

Detta mot bakgrund av att kontoret skriver i svaret med ett tydligt krav i sista 

stycket sidan 54, vilket vi sympatiserar med: ”Mandat och inriktning behöver 

kompletteras med en tydlighet i styrning” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  

PROTOKOLL 5 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens kvalitetspris 2022 
 Dnr GAN 21/0061 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om vinnare av kvalitetspris 

2022 enligt beredningens förslag. 

Sammanfattning 

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

inrätta ett kvalitetspris. Priset ska ges till person/er som svarat för arbetsinsatser av 

särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Den totala prissumman är 30 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

• Inkomna nomineringar 2022 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2022 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om vinnare av kvalitetspris 

2022 enligt beredningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Uppdrag att utreda SFI-resultaten och 
föreslå åtgärder 
 Dnr GVN 22/0101 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att 

utreda varför resultaten i Svenska för invandrare, är så låga. Utbildningschefen 

ges även i uppdrag att komma med förslag på förändringar för att resultaten ska 

bli bättre i framtiden. Utredningen redovisas på nämndsammanträdet i februari. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har vid flera tillfällen 

uppmärksammat att måluppfyllelsen för SFI är mycket låg i jämförelse med 

andra kommuner. Nämnden anser att detta är en viktig fråga och resultaten 

måste förbättras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill därför att 

frågan utreds, och att förslag som kan leda till resultatförbättringar presenteras. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 

• Offentlig statistik som presenterats för nämnden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att 

utreda varför resultaten i Svenska för invandrare, är så låga. Utbildningschefen 

ges även i uppdrag att komma med förslag på förändringar för att resultaten ska 

bli bättre i framtiden. Utredningen redovisas på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Prislista gymnasieskolan 2023 
 Dnr GVN 22/0053 

Beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna 

förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2023.  

Sammanfattning 

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta 

om eventuell justering av programpriserna efter förslag från Storsthlms 

styrelse. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och 

därtill görs en politisk bedömning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 

protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. Kommunernas 

beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade 

före den 15 december 2022.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 11 november 2022 

• Rekommendation om uppräkning av programpriser 2023 

• Rekommendation – Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 

2023 S/22/0079 

Förslag till beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna 

förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2023.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  

• Storsthlm, registrator@storsthlm.se 

 

  



  

PROTOKOLL 8 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Sammanträdestider för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2023 
 Dnr GVN 22/0103 

Beslut 

Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredning för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

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

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredningsgrupp för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts 

tillsammans med ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat 

till att bättre anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som 

nämnderna måste besluta om under året, samt att anpassa nämndernas 

sammanträdestider till Kommunstyrelsens möten för att underlätta 

handläggningen för ärenden som ska vidare från nämnderna till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden och dess beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnd kl. 15:00 

19 januari 26 januari 

23 februari 9 mars 

25 maj 1 juni 

28 september 5 oktober 

9 november 16 november 

7 december 14 december 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022 
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Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden och dess 

beredning för år 2023 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden 

• Kommunfullmäktige  
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Rapporter 
   

• Temaärende – Skola och näringsliv. Näringslivschef Katarina Barter 

informerar om samverkan mellan skola och näringsliv/arbetsliv 

 

• Utbildningschefens rapport 

 

Utveckling/uppdrag 

- Öka samverkan mellan gymnasium och vuxenutbildning 

- Effektivisera lokalanvändning 

- Tillföra nya verksamheter, t.ex. NPF-anpassade utbildningar 

och egen gymnasiesärskola 

- Samla verksamheter med avseende på administration, måltider 

m.m. 

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

- Digitalisering 

 

- Jämförelser och nyckeltal – andel elever i kommunens 

gymnasieskolor, lokalkostnader, kostnader för SFI m.m. 
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§ 29 Delegationsbeslut 
 

 

 

Inga delegationsbeslut 
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§ 30 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 

 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 

 Dnr KS 21/0622 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 16 - Val av ny ledamot i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) 

 Dnr KS 22/0036 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Entledigande av Börje Svensson (SD) 

som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr KS 22/0036 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för arvode 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

inför mandatperiod 2022-2026 

 Dnr KS 22/0144 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 

kommunens bolag 

 Dnr KS 22/0567 

  

 

 

 


