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§ 26 Gymnasie- och arbetslivsnämndens 
kvalitetspris 2020 

 Dnr GAN 20/0073 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar om vinnare av kvalitetspris 2020 
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. 

I år är antalet inkomna nomineringar fyra stycken och de har inbjudits att få 
presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn sammanträder den 17 
september och tar fram ett förslag till vinnare av kvalitetspriset som beslutas 
vid Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 24 september 2020. 

Beslutsunderlag 
• Inkomna nomineringar för året 2020. 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2020. 

• Beredningens förslag till vinnare av kvalitetspriset informeras på 
Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 24 september 2020. 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar om vinnare av kvalitetspris 2020 
enligt beredningens förslag.  
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§ 27 Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och 
Arbetslivsnämnden 

 Dnr GAN 20/0058 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 
Kommunledningskontorets tertialrapport för augusti 2020 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S), Birgitta 
Holmström (S) och Khurshid Chowdhury (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret har skrivit en tertialrapport 
per den 31 augusti med helårsprognos för 2020.  

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2020 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 
Kommunledningskontorets tertialrapport för augusti 2020 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 28 Yttrande om förslag till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 Dnr GAN 20/0068 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 67 sänds förslag på 
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, ut på utställning i enlighet med 
PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros 
gällande översiktsplan. 

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Bro 2040 kan påverka 
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.  

Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 
översiktsplan och innehåller förslag till fördjupad översiktsplan, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning samt planeringsförutsättningar. 

Utbildningskontorets yttrande 
Utbildningskontoret yttrar sig över förslag på fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040, i nedanstående text kallad FÖP. Ett övergripande intryck är att 
FÖP är tydlig och lätt att förstå, vilket är viktigt för att göra förslaget 
tillgängligt för kommuninvånare och remissinstanserna.   
Utbildningskontoret ser positivt på att det på flera ställen i FÖP lyfts kring 
tryggheten för de boende i Bro, vilket är en särskilt viktig aspekt för 
kommunens barn och unga. Det noteras dock av Utbildningskontoret att 
förutsättningarna för barn och barns behov inte belyses på samma sätt som för 
FÖP Kungsängen (enligt Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2020 § 67), 
vilket framgår på s.3 i både FÖP för Kungsängen och Bro.   

Utbildningskontoret ser positivt på att man i FÖP lyfter fram utveckling av Bro 
centrum för aktiviteter och för att få en mer tillgänglig och trygg plats att vara 
på (s. 8). Utbildningskontoret anser även att det är viktigt att det i FÖP:en 
betonas att Bro IP ska utvecklas som mötesplats för unga (s. 17). Vid ny- och 
ombyggnationer bör dessutom lämpliga trafiklösningar särskilt prioriteras. 
Dessa aspekter gynnar alla ungdomar i kommunen.  

Synpunkter från Centrum för Vuxenutbildning och Arbetsmarknad 
Inför detta yttrande har Utbildningskontoret varit i kontakt med Avdelningen 
Centrum för Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, som ställer sig bakom 
Utbildningskontorets yttrande. Dessutom anser Centrum för Vuxenutbildning 
och Arbetsmarknad att det i FÖP Bro 2040 tydligare behöver betonas vikten av 
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stöd till lokalt företagande och näringslivet som en förutsättning för att skapa 
arbetstillfällen vilket leder till hållbar social utveckling för samhället. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, den 9 juni 

2020 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.  
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 29 Yttrande om förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

 Dnr GAN 20/0067 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 67 sänds förslag till 
fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, ut på 
utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900.  

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Kungsängen 2040 kan påverka 
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.  

Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 
översiktsplan och innehåller förslag till fördjupad översiktsplan, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning samt planeringsförutsättningar.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 

2040, den 9 juni 2020 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040.  
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 30 Utredning av Upplands-Bro kommuns 
deltagande i ett samordningsförbund 

 Dnr GAN 20/0075 

Beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra 
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet 
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet. 
 
Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra 
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet 
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
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§ 31 Förslag till organisationsförändring för 
Arbetsmarknadsenheten 

 Dnr GAN 20/0076 

Beslut 
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
år 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S), Birgitta 
Holmström (S) och Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till att 
ligga inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
• Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss med 
följande motivering: 
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” Med uppdrag att underlaget, Förslag till organisationsförändring, 
kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring.” 

Khurshid Chowdhury (V) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande finner därefter att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i 
enlighet med liggande förslag.  

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och 
Birgitta Holmström (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:  
 
”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta 
i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
 
Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till 
organisationsförändring, behöver kompletteras med argument mot en 
förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys 
gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
• Enhetschef AME 
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§ 32 Sammanträdestider för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 2021 

 Dnr GAN 20/0072 

Beslut 
Sammanträdestider för Gymnasie- och arbetslivsnämnden och dess beredning 
för år 2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande årssammanträden. Kommunledningskontorets kansliavdelning 
har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal 
sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2020-08-20 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Gymnasie- och arbetslivsnämnden och dess beredning 
för år 2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.  
Beslutet skickas till: 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens 
beredning kl.15:00 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 kl. 15.00 

11 februari  18 februari 

15 april  22 april 

12 maj (onsdag) 20 maj 

16 september 23 september 

14 oktober 21 oktober 

9 december 16 december  
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• Samtliga ledamöter i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 
• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 
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§ 33 Rapporter 
 1. Utbildningschefens rapport 

• Terminsstart UBG 
• Stockholmsenkäten 
• Resultat UBG vt 20 

 
2. Avdelningschefens rapport 

• Ökning av antal elever på vuxenutbildningen 
• Ansökningar till yrkesutbildningarna ökar 
• Mobilisering inför arbete har invigts 

 
3. Balanslista 2020 
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§ 34 Delegationsbeslut 
   

• Inga rapporter 
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§ 35 Anmälningar 
1. Storsthlm: Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2021  
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 52 Revidering av inträdesordning för 
ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018 -
2022  

  

3. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun
  

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 
§ arkivlagen 
  

  

5. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 
  

  

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Grafisk profil  

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 62 Val av ny ersättare efter Sadid Hossain 
(S) i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 61 - Entledigande av Mohamed Guez Guez 
(M) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden  

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 60 - Entledigande av Sadid Hossain (S) från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
  

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Entledigande av Linda Du Rietz (L) 
som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
  

  

12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Mohamed Guez Guez (M) 
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13. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022 
  

  

14. Kommunstyrelsens beslut § 77 - Antagande av OPF-KL 18 
  

  

15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Antagande av OPF-KL 18 
  

  

16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun  

  

17. Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör 
  

  

18. Kommunfullmäktiges beslut § 53 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro
  

  

19. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019  

  

20. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro 
kommun  

  

21. Storsthlm: Rekommendation, ny överenskommelse om 
ungdomsmottagningar 
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