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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2021-05-24 kl. 09:00 Paragrafer 
 

 §§ 18 -  23 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sara Wiesner 

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

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

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-20 

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-24 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-06-14 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sara Wiesner 

 
 

Plats och tid Teams, 2021-05-20 15:00- 16:45 
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) 
Börje Svensson (SD) 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Khurshid Chowdhury (V) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
 

Ylva Henriksson (KD) 
Närvande ersättare 
Birgitta Holmström (S) 

Annelies Lindblom (V) 

Annika Falk (S) 
Björn-Inge Björnberg (S) 
Anders Eklöf (L) 

Övriga deltagare Fredrik Nordvall, Utbildningschef 
Sara Wiesner, Sekreterare 
Märta Westerberg, Sekreterare 
Josefin Almberg, Utredare 
Dan Karlsson, projektledare § 19 
Johan Andér, projektledare § 21 -Temaärende 
Carl-Fredrik Wincent, verksamhetsansvarig vuxenutbildningen § 21 - 
Temaärende 
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§ 18 Tertialrapport 1 - april 2021 
 Dnr GAN 21/0005 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets 
tertialrapport för januari-april 2021 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 
Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april med 
helårsprognos för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021  

• Tertialrapport 1 2021 (GAN) 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets 
tertialrapport för januari-april 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 19 Utvärdering projekt Hållbar skola 2021 
 Dnr GAN 21/0046 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar projektledarens utvärdering till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Det sociala investeringsprojektet Hållbar skola, som sträcker sig över en 
treårsperiod med start hösten 2018, initierades utifrån en vilja att göra skillnad 
för den elevgrupp som samhället och skolan inte kunnat ge tillräckligt med stöd 
samt att åtgärda den upplevda otryggheten i korridorer och allmänna utrymmen 
på Upplands-Bro gymnasiet orsakad av samma grupp elever. 

Projektledarens utvärdering visar att projektet har lyckats skapa en tryggare 
och säkrare miljö både för elever och personal på skolan. När det kommer till 
den modell som ska verka för att arbeta proaktivt med målgruppen har 
projektet inte nått hela vägen i mål. Det som återstår är bland att samla de 
erfarenheter och slutsatser som framkommit i projektet till en fungerande 
modell samt att provköra denna i praktiken.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2021  

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar projektledarens utvärdering till 
Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 20 Uppdrag att ansöka om stöd till sociala 
investeringsfonden 2021 

 Dnr GAN 21/0047 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets utbildningschef i 
uppdrag  

1. Att undersöka möjligheten att med stöd från sociala investeringsfonden 
finansiera en fördjupad studie kopplat till unga flickors psykiska 
mående. 

2. Att, om det är möjligt att söka stöd från sociala investeringsfonden för 
detta, presentera en ansökan för nämnden. 

3. Att undersöka möjligheten att samordna detta arbete med 
Utbildningsnämnden, då studien skulle kunna omfatta fler 
åldersgrupper av barn och unga.  

Sammanfattning 
Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur kommunens 
barn/ungdomar och elever i skolan mår. Undersökningarna visar att allt för 
många unga människor mår psykiskt dåligt. Resultaten visar i regel att unga 
flickor mår sämre än unga pojkar. Vad beror det på? Vad skulle man kunna 
göra för att bryta den trenden i Upplands-Bro kommun? 

För att svara på dessa frågor vill Gymnasie-och arbetslivsnämnden undersöka 
möjligheten att, med stöd från sociala investeringsfonden, finansiera en 
fördjupad studie kopplat till unga flickors psykiska mående.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets utbildningschef i 
uppdrag  

1. Att undersöka möjligheten att med stöd från sociala investeringsfonden 
finansiera en fördjupad studie kopplat till unga flickors psykiska 
mående. 

2. Att, om det är möjligt att söka stöd från sociala investeringsfonden för 
detta, presentera en ansökan för nämnden. 
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3. Att undersöka möjligheten att samordna detta arbete med 
Utbildningsnämnden, då studien skulle kunna omfatta fler 
åldersgrupper av barn och unga.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
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§ 21 Rapporter 
   

1. Temaärende: Framtidslabbet- Johan Andér & Carl-Fredrik Wincent. 
 

2. Utbildningschefens rapport: 
• Covid-19 lägesrapport. 
• SFI-Resultat 
• Gymnasievalet 

 
3. GAN Balanslista 2021 
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§ 22 Delegationsbeslut 
 • Inga delegationsbeslut.  
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§ 23 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP 

Bro 
 Dnr GAN 20/0068 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 44 - Fördelning av statsbidraget tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
 Dnr GAN 21/0037 

  

3. Beslut om återbetalning av statsbidrag, MYH 2021/2581 
 Dnr GAN 21/0049 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Entledigande av Per-Olof Ekstrand 
(SD) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Dnr KS 21/0035 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 
 Dnr KS 21/0148 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro 
 Dnr KS 21/0226 

  

7. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Dnr KS 21/0292 
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