
  

PROTOKOLL 1 (10)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-21 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-10-26 

kl. 09:30 
Paragrafer 
 

 §§ 33 -  38 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Märta Westerberg 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-21 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-10-26 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-11-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2021-10-21 15:00-17:35 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande 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) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Birgitta Holmström (S) 

Annika Falk (S) 

Ylva Henriksson (KD) 

Björn-Inge Björnberg 

Anders Eklöf (L) 

Therese Ekerholm (C) 

Annelise Lindblom (V) §§33-35, 

§§37-38 

 

Övriga deltagare Fredrik Nordvall - Utbildningschef, Josefin Almberg - Utredare, Dan 

Sundblad - Rektor Upplands-Bro gymnasium §33, §36, Magnus Persson - 

Verksamhetschef skola §33, §36, Carl-Fredrik Wincent - 

Verksamhetsansvarig vuxenutbildning §36 temaärende, Märta Westerberg - 

Sekreterare 
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§ 33 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, 
Gymnasieskolan 

3 

§ 34 Prislista gymnasieskolan 2022 4 

§ 35 Verksamhetsplan 2022 5 

§ 36 Rapporter 8 

§ 37 Delegationsbeslut 9 

§ 38 Anmälningar 10 

   

 

  



  

PROTOKOLL 3 (10)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, 
Gymnasieskolan 

 Dnr GAN 21/0014 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

SKA-rapport för gymnasieskolan.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av det 

systematiska kvalitetsarbetet för verksamhet gymnasieskola läsåret 2020/21. 

Analyserna ger en bild av verksamheten ur ett huvudmannaperspektiv och 

vilka utvecklingsområden som har identifierats. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 

skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  

Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska 

dokumenteras. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) 

uppfylls. Alla förskole- och skolenheter har en plan för det systematiska 

kvalitetsarbetet som ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser 

under läsåret. Utvärdering av SKA-planen på enheterna förväntas senast vara 

genomförd vid terminsstarten nästkommande läsår. Upplands-Brogymnasiets plan 

analyseras sedan på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden. Analyserna ger en bild av verksamheten ur ett 

huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som har identifierats, se 

bilaga. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021 

• SKA-rapport gymnasieskola den 14 oktober 2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

SKA-rapport för gymnasieskolan.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 
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+ 

§ 34 Prislista gymnasieskolan 2022 
 Dnr GAN 21/0058 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna 

förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2022.  

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 2021.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 

• Rekommendation om uppräkning av programpriser 2022 

• Rekommendation – Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 

2022, S/21/0053 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna 

förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  

• Storsthlm, registrator@storsthlm.se  
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§ 35 Verksamhetsplan 2022 
 Dnr GAN 21/0004 

Beslut 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 

2022 fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 8 

oktober 2021. 

2. Utbildningskontorets utbildningschef får i uppdrag att fördela 

investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan 

projekt vid behov.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

inte i beslutet.  

Navdeep Singh Bhatia (SD) och Börje Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Khurshid Chowdhury (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret gjort ett 

förslag till verksamhetsplan för 2022 med utgångpunkt från 

Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021 

• Verksamhetsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 

2022 med bilagor 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 

2022 fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 8 

oktober 2021. 

2. Utbildningskontorets utbildningschef får i uppdrag att fördela 

investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan 

projekt vid behov.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 

beslut. 
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Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna lade ett budgetförslag i kommunfullmäktige den 6 juni 

2021, det blev tyvärr nedröstat. Det finns en stor samsyn inom många områden 

när det gäller nämndens verksamheter och ansvar som att Upplands-Bro 

gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett 

brett programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande 

program.  Att vi ska arbeta utifrån den Vision och målbild som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat, där vi inväntar en 

handlingsplan för genomförande.   

Socialdemokraterna delar helt nämndens uppdrag att erbjuda en 

vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier, utvecklad undervisning 

genom digitala verktyg samt elevinflytande och förbättrade skolresultat.  

Skillnaden i Socialdemokraternas förslag mot C M L och KD:s förslag är att 

Socialdemokraterna tydligt pekar ut att grunden för förslagens framgång är ett 

utpekat fokus på trygghet, studiero och höga förväntningar på 

utbildningskvaliteten: där tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan är av 

allra största vikt, därför ska det prioriteras att huvudman, rektor och lärare 

har en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat.  

Vi vill implementera trygghetsskapande arbete som Projektet Hållbar skola i 

ordinarie verksamhet. Det ska förvaltas vidare och tillsammans med beprövade 

arbetssätt vävas in i och förstärka det befintliga projektet ” Skola för mig”, som 

har ett snarlikt uppdrag inom grundskolan.   

Utöver detta vill vi starta ”Vård och omsorgsprogrammet” på Upplands-

Brogymnasiet i samordning med vuxenutbildningen för Vård och omsorg samt 

att vi avsatt 2 miljoner kronor mer i satsningar till nämnden.” 

Navdeep Singh Bhatia (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Verksamhetsplan 2022 Sverigedemokraterna: 

1. Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvarat för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild 

utbildning för vuxna. Det har inneburit att gymnasie- och arbetslivsnämnden 

ansvarat för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger 

kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvarat för fullgörande, 

uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § 

skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som 

inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.  
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Mot bakgrund av att det måste anses vara överflödigt att ha en hel politisk 

nämnd som ansvarar för en enda gymnasieskola och viss annan verksamhet ska 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden läggas ner och dess ansvarsområde 

och verksamhet överföras till utbildningsnämnden. Kommunen sparar då 

kostnaden för ett antal politiska uppdrag samt alla administrativa och 

ekonomiska resurser som går åt att driva en nämnd som i allt väsentligt är 

överflödigt.  

2. Verksamhet 2022  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska inte ha någon verksamhet under 

nästkommande verksamhetsår. All verksamhet ska överföras till 

utbildningsnämnden. Följaktligen ska budgeten sättas till noll kronor och ingen 

särskild budgetering göras för nämnden. Den verksamhet som tidigare 

omfattats av nämndens verksamhetsområde budgeteras för inom ramarna för 

utbildningsnämnden.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 36 Rapporter 
  

1. Temaärende SFI - Carl-Fredrik Wincent. 

 

2. Utbildningschefens rapport: 

 

- Ny organisation med en avdelningschef per nämnd. 

- Magnus Person blir avdelningschef för gymnasiet och 

vuxenutbildningen (GVN). 

- Avdelningschef förskola och grundskola rekryteras externt (UN). 

- Rektor till UBG rekryteras. 

- Avslutat avtal med Unikum. 

- Handlingsplan – Vision för gymnasieskolan. 

- Profiler/inriktningar gymnasieskolan. 
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§ 37 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2021/15 tilläggsbelopp 2021, Fridegårdsgymnasiet 

 Dnr GVN 21/0044 
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§ 38 Anmälningar 
1. Beslut gällande Svedenskolan Bergshamra i Solna, SI 2021:688 

 Dnr GAN 21/0035 

  

 

 

 


