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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Happy Tammsvik, 2019-04-04 15:00 – 17:55

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Lisa Edwards, ordförande (C)
Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M), §
6-10, 12-14
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Lilja Johansson Lindfors (S)
Hibo Salad Ali (S), §§ 6 – 12 (punkt 1-2)
Kerstin Molander (M)
Navdeep Singh Bhatia (SD)
Anna-Maj Lilly (KD)
Khurshid Chowdhury (V)
Nawal Al-Ibrahim (L)

Birgitta Holmström (S)
Linda Pettersson (S)
Ylva Henriksson (KD)
Annelies Lindblom (V)
Michelle Lindahl (C)
Tjänstgörande ersättare:

Börje Svensson (SD)
Mohammed Guezguez (M) § 11

Kaj Söder, utbildningschef
Jesper Sjögren, stabschef Utbildningskontoret, §§ 6 – 12 (punkt 1-2)
Tomas Stens, verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten
Isabel von Wachenfeldt, enhetschef Biståndsenheten, § 12 (punkt 1)
Marita Lindell-Jansson, mediciskt ansvarig sjuksköterska, enheten för Kvalitetsoch verksamhetsstöd, § 12 (punkt 1)
Anna Eriksson, programrektor Upplands-Brogymnasiet , § 12 (punkt 1)
Carl-Fredrik Wincent, rektor vuxenutbildningen
Karin Haglund, kommunsekreterare

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-04-09
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 11 - 19

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................
Karin Haglund

Ordförande

...................................................................
Lisa Edwards (C)

Justerare

...................................................................
Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Datum för anslags
uppsättande:

2019-04-09

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Karin Haglund

2019-05-01

2 (13)

PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Dnr GAN 19/0037

Beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för gymnasieskolan 2018 godkänns.

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Medborgarförslag om att UBG ska
samarbeta med KSK och ta fram ett
handbollsprogram för gymnasiet
Dnr GAN 19/0036

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden bedömer att medborgarförslaget går i linje
med Upplands-Brogymnasiets redan beslutade nya idrottsprofil – handboll som
startar hösten 2019.

Sammanfattning
Den 16 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om att UpplandsBrogymnasiet (UBG) ska samarbeta med KSK (Kungsängens sportklubb) och
ta fram ett handbollsprogram på UBG.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Utbildningsnämnden
för beslut, i sitt beslut den 21 november 2018 § 133. Sedan den 1 januari 2019
tillhör gymnasieskolan Gymnasie- och arbetslivsnämnden som därmed
besvarar medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag den 16 oktober 2018

•

Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018

•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2019

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 13

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA-plan)
Vuxenutbildningen 2019
Dnr GAN 19/0035

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Kommunledningskontorets
SKA-plan för Vuxenutbildningen med redaktionella ändringar i enlighet med
nedanstående förslag till beslut på sammanträdet.

Sammanfattning
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar.
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som
utvärdering.

Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019
2. SKA-plan Vuxenutbildningen 2018

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Kommunledningskontorets
SKA-plan för Vuxenutbildningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Kommunledningskontorets SKA-plan för
vuxenutbildning ska godkännas med ändringen att text som saknas under punkt
fem ”Underlag för kvalitetsarbetet” i dokumentet, sidan 14, läggs till, samt att
på sidan 6 ändra funktionsnedsättning till funktionshinder.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att Gymnasieoch arbetslivsnämnden fattar beslut i enlighet med Lisa Edwards (C) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Projektansökan till sociala
investeringsfonden. Studiebron
Dnr GAN 19/0041

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar ansökan om medel från den
sociala investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat
Skoluppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar tillbaka
till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta krävs ett
brett och tätt samarbete med flera olika instanser inom kommunen, tex
Utbildningsförvaltningen, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och andra aktörer
inom utbildning. Tätt samarbete sker även med myndigheter och externa
företag och gymnasieskolor.
Det kommunala aktivitetsansvaret har under flera år varit i behov av utveckling
och fler resurser. Därför anställdes två ungdomscoacher under hösten 2018
genom projektet ”Insteget” (finansierat av Sociala Investeringsfonden).
Tillsammans med en KAA-samordnare arbetar denna grupp uppsökande för att
fånga upp och hjälpa de ungdomar i åldern 16-19 år som hoppat av
gymnasiet. Genom coachning får varje ungdom hjälp utifrån sina
förutsättningar och behov.
En av de största utmaningarna vi har i kommunen idag är att inkludera alla de
ungdomar som står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till
studier eller egen försörjning. För att lyckas med detta räcker det inte bara med
ett bra individuellt stöd från oss ungdomscoacher. Det behövs även annan typ
av hjälp från andra professioner som i vanliga fall återfinns inom gymnasiet,
exempelvis studievägledare, kurator, psykolog eller specialpedagog.
Vad vi saknar idag är alternativa flexibla vägar att slussa ut ungdomar i studier
när individen har återfått motivationen att återgå till studier eller introduceras
till ett arbete. Detta för att ungdomen på sikt ska studera på gymnasiet igen och
läsa på vanligt sätt. En ungdom som hoppar av ett gymnasieprogram i
september blir med dagens regler tvungen att vänta till augusti nästkommande
läsår innan hen kan studera igen. Detta medför en stor risk att ungdomen
kanske inte väljer att studera igen. En gymnasieexamen är idag en av de bästa
skyddsfaktorerna för att inte hamna i utanförskap och något som majoriteten av
arbetsgivare har som ett grundkrav för en anställning.
För många av de ungdomar som vi möter har skolan varit en kamp under flera
år. De är ofta skoltrötta och har tappat tron på sig själva. För dem kan en
praktik eller möjligheten att kunna arbeta vara en bra lösning för att få en paus.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

De har sedan möjlighet att återuppta sina studier senare genom
Vuxenutbildningen, Yrkesutbildningar eller Folkhögskola.

Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2019
2. Projektansökan ”Studiebron – Insatser för ungdomar 16-20år utanför
studier och arbete”
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Kommunstyrelsen

•

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

•

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Sammanträdestider för Gymnasie- och
arbetslivsnämndens arbetsutskott
Dnr GAN 19/0034

Beslut
Sammanträdestider för Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdestider för
Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott för år 2019. I förslaget är ett
antal sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott
Torsdagar kl. 14:00
16 maj
19 september
25 oktober (fredag)
28 november

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Genomförande av begränsad
auktorisation inom vuxenutbildningen
Dnr GAN 19/0043

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger vuxenutbildningen i uppdrag att
genomföra auktorisation för det kompletterande utbudet kurser.

Sammanfattning
Vuxenutbildningen i Sverige har under senare år utvecklats till att bli mer och
mer ett arbetsmarknadsverktyg att använda flexibelt i både hög- och
lågkonjunktur. Vuxenutbildningen ska, förutom att möta individernas olika
behov, förse arbetslivet med medarbetare som har de rätta kvalifikationerna för
att få – och behålla – ett arbete. Tyvärr är ett nationellt problem att arbetslivet
inte får tag på rätt personal att anställa på grund av en akut arbetskraftsbrist i
många branscher. Samtidigt som detta har vi i vårt land många människor som
står utanför arbetsmarknaden. Vår uppgift är att överbrygga detta
kompetensglapp. Vidare ska vi kunna tillgodose individuella behov hos en
mångfacetterad grupp studerande med ibland väldigt specifika och olika behov
och förutsättningar. Tanken är att vi genom denna begränsade auktorisation
främst i detta skede kompletterar det befintliga utbudet vi har i vår egenregi.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2019

Jäv
Masoud Zadeh (M) meddelar jäv och lämnar rummet under beredning och
beslutsprocess av ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Rapporter
1. T 1. Temaärende
e
m
• Daglig verksamhet, Isabel von Wachenfeldt
a
• Hälso- och sjukvård i kommunala verksamheter, Marita
Lindell-Jansson
• Projekt ”Hållbar skola” – UBG, Anna Eriksson
2. Utbildningschefensrapport april 2019
•
•
•
•
•

Medarbetarenkäten – Upplands-Brogymnasiet
Sjukfrånvaro 2018
Verksamhetsberättelse UN 2018
Intern kontroll 2018
Ekonomisk rapport Upplands-Bro gymnasiet

3. Avdelningschefensrapport april 2019
•
•

Arbete med att få ut särskilda målgrupper på
arbetsmarknaden
Ekonomisk rapport för Arbetsmarknadsenheten

4. Balanslista april 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 18

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Delegationsbeslut

1.

Beslut om målgruppstillhörighet till Gymnasiesärskolan

2.

Antagning till Externa Anordnare Start P2 2019

3.

Anmälan till Datainspektionen om utsedd Dataskyddsombud

4.

Ordförandebeslut om deltagande i Skolriksdagen 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 19

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari
2019 - Val av ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden 2019-2022

2.

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och
kommuner, 2017/061088

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Omjustering av paragrafnumrering §§ 11-19
Efter justeringen av protokollet har det framkommit att paragrafnumreringen i
protokollet blivit fel. Paragrafnumreringen har därför ändrats från §§ 6-10 till §§
11-19. Inga andra ändringar har gjorts i protokollet.

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-04-10
kl. 14:00

Paragrafer

§ 11-19

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:

2019-01-31

Datum för anslags
uppsättande:

2019-04-10

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Hillevi Montor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-01

