
  

PROTOKOLL 1 (10)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-16 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-12-22 

kl. 09:00 
Paragrafer 
 

 §§ 39 -  45 

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: 2021-12-16 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-12-22 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-01-12 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2021-12-16 15:00-16:50 

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) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Kurshid Chowdury (V) 

Birgitta Holmström (S) 

Börje Svensson (SD) 

Annika Falk (S) 

Ylva Henriksson (KD)  

Björn-Inge Björnberg (S) 

Anders Eklöf (L)  

Annelies Lindblom (V) 

 

 

 

Övriga deltagare Märta Westerberg, Sekreterare 

Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Josefin Almberg, Utredare 

Magnus Persson, Verksamhetschef skola 

Mathias Jävergren, regional projektledare TYA §43 temaärende 
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§ 39 Svar på medborgarförslag om billigare 
körkort för ungdomar i kommunen 

 Dnr GVN 21/0057 

Beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar som 

sitt eget. 

Sammanfattning 

Den 30 juni 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen som 

överlämnades till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut. 

Medborgarförslaget gäller billigare körkort för ungdomar i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2021 

• Medborgarförslag om billigare körkort ankommet den 30 juni  

Förslag till beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar som 

sitt eget. 

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: 

• Förslagsställaren 
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§ 40 Intern plan för styrning och kontroll 
2022 

 Dnr GAN 21/0004 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag 

på kontrollområden för intern kontroll 2022. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på intern plan för styrning och 

kontroll för 2022. Områdena som ingår i internkontrollplanen för 2022 är 

betygssättning, studiehandledning på modersmål, beslut om svenska som andra 

språk samt det kommunala aktivitetsansvaret. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2021 

• Plan för intern styrning och kontroll 2022 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag 

på kontrollområden för intern kontroll 2022. 

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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§ 41 Inventering av lokalbehov 2021-2030 
 Dnr GVN 21/0024 

Beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner bilagd rapport för 

lokalinventering och överlämnar den till Kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 

användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 

en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 

verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023–2030 är 

påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 

inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  

Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 

som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 

som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Översiktligt ser processen ut så här: 

Lokalbehoven inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde 

har identifierats på kort och på lång sikt. Upplands-Brogymnasiet uppger 

behov av ökade lokalresurser för bättre dimensionering av verksamheten. 

Vuxenutbildningen har ett långsiktigt behov av lokaler på fler platser för 

framtida etablering av nya utbildningar. I bilagd lokalinventeringsrapport 

presenteras analys samt nämndens identifierade behov i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2021 

• Utbildningskontorets rapport för lokalinventering 2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner bilagd rapport för 

lokalinventering och överlämnar den till Kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 

har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna har en annan prioritering när det gäller nyttjande, 

underhåll och upprättande av verksamhetslokaler. 

VI har tex lyft fram som en prioriterad plan, vikten av att ta ett helhetsgrepp 

om Ekhammarområdet, där såväl grundskola, grundsärskolan, som 

gymnasieskola och vuxenutbildningens behov ingår, men ej fått gehör.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Verksamhetschef grund-och gymnasieskola 

• Verksamhetschef Vuxenutbildning 
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§ 42 Handlingsplan för gymnasieskolan i 
Upplands-Bro 

 Dnr GVN 21/0070 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

handlingsplan för gymnasieskolan i Upplands-Bro kommun och tackar för 

informationen. Avstämning ska ske årligen i nämnden. Vid behov genomförs 

samtidigt revideringar/uppdateringar. 

Sammanfattning 

Den 20 februari 2020 beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 

vision och målbild för gymnasieskolans framtid och gav Utbildningskontorets 

Utbildningschef i uppdrag att presentera en handlingsplan för nämnden, som 

omsätter vision och målbild till verklighet. Handlingsplanen bifogas härmed. 

Visionen och målbilden för Upplands-Brogymnasiet uttrycker nämndens vilja 

(politiska viljan). Handlingsplanen är tjänstepersonernas och verksamhetens 

dokument. Handlingsplanen ska vara ett ”levande dokument” som uppdateras 

och förnyas i den process som tar sikte på den politiska visionen och 

målbilden.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2021 

• Handlingsplan för den kommunala gymnasieskolan 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

handlingsplan för gymnasieskolan i Upplands-Bro kommun och tackar för 

informationen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) yrkar på tillägg i beslutsformuleringen: ”Avstämning ska ske 

årligen i nämnden. Vid behov genomförs samtidigt 

revideringar/uppdateringar.” 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Lisa Edwards (C) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag med sitt eget tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet 

med detta. 
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§ 43 Rapporter 
   

Temaärende: Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd - Mathias 

Jävergren, regional projektledare TYA 

Utredning: NPF på Upplands-Bro gymnasiet – Josefin Almberg, utredare 

utbildningskontoret 

Utbildningschefens rapport:  

- Rektor till UBG; Robert Waardahl 

- Investeringsbehov UBG, lastbil 

- Beredskap för nya restriktioner kopplat till pandemin 

- Carl-Fredrik projektledare i delprojekt omdaning Bro 

- Lokalöversyn kan vi göra förflyttningar av vuxenutbildningen? 
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§ 44 Delegationsbeslut 
1. Beslut om tilläggsbelopp 2021 

 Dnr GVN 21/0049 
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§ 45 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2021 

 Dnr KS 20/0760 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Redovisning av obesvarade motioner 

höst 2021 

 Dnr KS 20/0761 

  

3. Inbjudan från Region Kronoberg - Aktualitetsdagar kring Migration och 

Etablering 

 Dnr KS 21/0017 

  

4. Upphör att gälla - Överenskommelse gemensamma tilläggsbelopp för 

gymnasieskolan 

 Dnr GVN 21/0053 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med 

delårsbokslut 

 Dnr GAN 21/0006 

  

 

 

 


