
  PROTOKOLL 1 (11)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-12-17 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Digital justering på distans 2020-12-18 

kl. 9:00 
Paragrafer 
 

 §§ 42 -  48 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Joanson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-12-17 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-12-18 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-01-08 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Teams, 2020-12-17 15:00 – 15:42 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
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§ 42 Verksamhetsplan 2021 Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

 Dnr GAN 20/0097 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar verksamhetsplan för 2021 

fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 4 dec 2020, 

med redaktionella ändringar. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Storstockholms 

gymnasieprislista för 2021. 

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.  

4. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets förslag 

på kontrollområden för intern kontroll 2021, enligt bilaga 3.   

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

inte i beslutet. 

Khurshid Chowdhury (V) deltar inte i beslutet. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) deltar inte i beslutspunkt 1 och 3. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret gjort ett 

förslag till verksamhetsplan för 2021 med utgångspunkt från 

Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2020 

• Verksamhetsplan för Gymnasie- och arbetslivsnämnden för 2021 med 

bilagor 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar verksamhetsplan för 2021 

fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 4 dec 2020.  

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Storstockholms 

gymnasieprislista för 2021. 

3. Utbildningschefen och Kommundirektören får i uppdrag att fördela 

investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan 

projekt vid behov.  
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4. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar Utbildningskontorets förslag 

på kontrollområden för intern kontroll 2021, enligt bilaga 3.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår under beslutspunkt 1 på redaktionella ändringar i 

Verksamhetsplanen för 2021 samt att beslutspunkt 3 ändras till följande: 

”Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. ” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag till 

beslut med Lisa Edwards (C) förslag på ändringar, och finner att Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

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

Khurshid Chowdhury (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna lade tillsammans med vänster partiet och miljöpartiet 

fram ett eget förslag till budget för 2021. Vi fick inte gehör i 

kommunfullmäktige för detta förslag, vilket vi beklagar. 

I det förslaget ökade vi nämndens ramar med 6 200 (mkr) för 

volymförändringar och 5 200 (mkr) för att bl.a. satsa på att Projektet Hållbar 

skola skulle kunna fortsätta i lämplig form för att fortsatt kunna arbeta för öka 

tryggheten på Upplands-Bro gymnasieskola.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 43 Val av ny ersättare till beredningen 
efter Linda du Rietz (L) 

 Dnr GAN 20/0110 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Anders Eklöf (L) som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättade en beredning den 7 januari 2019 

och Linda Du Rietz (L) valdes till ersättare. Linda du Rietz (L) har begärt att 

bli entledigad från sitt uppdrag i Gymnasie- och arbetslivsnämnden och ny 

ersättare behöver därför tillsättas.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Anders Eklöf (L) som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
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§ 44 Val av ny ersättare till beredningen 
efter Michelle Lindahl (C) 

 Dnr GAN 20/0111 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Therese Ekerholm (C) som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättade en beredning den 7 januari 2019 

och Michelle Lindahl (C) valdes till ersättare. Michelle Lindahl (C) har begärt 

att bli entledigad från sitt uppdrag i Gymnasie- och arbetslivsnämnden och ny 

ersättare behöver därför tillsättas.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Therese Ekerholm (C) som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
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§ 45 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson 
(S) - Granskning och utvärdering av 
Länsprislistan 

 Dnr GAN 20/0114 

Beslut 

1. Utbildningschefen får i uppdrag att granska och utvärdera Upplands-

Bro kommuns avtal, Länsprislistan. Belysa för- och nackdelar samt 

alternativ till länsprislistan samt dess konsekvenser.  

 

2. Rapporten ska presenteras till Gymnasie- och arbetslivsnämnden under 

våren 2021. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna väckte den 17 december 2020 ett ledamotsinitiativ 

gällande Länsprislistan. 

”Mot bakgrund av Upplands-Brogymnasiets prognostiserade budgetunderskott 

har flera sparåtgärder genomförts under 2020. Utbildningskontorets bedömning 

är att eleverna inte märker av dessa besparingar och att de är medvetet valda 

för att inte påverka eleverna negativt samt att inte skapa oro hos personalen. 

Ytterligare besparingar ska genomföras under 2021.  

Att ekonomin kan bli ansträng kan vi alla förstå då elevpengen enligt 

länsprislistan (Prislistan reglerar hur mycket pengar kommunerna ska få 

beroende på var eleverna väljer att plugga ej räknas upp under 2021. I budget 

för 2021 tilldelas gymnasieskolan en generell höjning på 0,7% från 

kommunens minoritetsstyre. 

Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att gå 

gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Därför 

måste resultaten öka för eleverna på Upplands-Bro gymnasieskola. En väg dit 

är att se över resurserna.” 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ - Granskning och utvärdering av Länsprislistan den 

17 december 2020 

Förslag till beslut 

Camilla Janson (S) yrkar på följande för Socialdemokraternas räkning: 

1. Utbildningschefen får i uppdrag att granska och utvärdera Upplands-

Bro kommuns avtal, Länsprislistan. Belysa för- och nackdelar samt 

alternativ till länsprislistan samt dess konsekvenser.  
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2. Rapporten ska presenteras till Gymnasie- och arbetslivsnämnden senast 

april 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår att beslutspunkt 2 ändras till: 

”Rapporten ska presenteras till Gymnasie- och arbetslivsnämnden under våren 

2021.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Camilla Jansons (S) förslag av ändring av beslutspunkt 2, och finner att 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 46 Rapporter 
  

1. Utbildningschefensrapport 

• Organisationsförändring 

• Covid-19 lägesrapport 

• Övrig info 

2. Avdelningschefens rapport 

• Distansutbildning för vuxenutbildningen 

• Vattenläcka i lokalerna 

• Söktrycket till SFI minskat 

3. Balanslista 2020 
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§ 47 Delegationsbeslut 
1. Beslut 2020/137 tilläggsbelopp 2021, Sankt Martins gymnasium   

2. Beslut 2020/136 tilläggsbelopp 2021, Hagnäs fsk   

3. Beslut om möjlighet till fjärr- och distansundervisning vid Upplands-

Brogymnasiet 

  

4. Beslut 2020/298 tilläggsbelopp 2021, UBG   

5. Beslut 2020/299 tilläggsbelopp 2021, UBG   

6. Beslut 2020/302 tilläggsbelopp 2021, S:t Martins gymnasium   

7. Ordförandbeslut om fjärr- och distansundervisning vid UBG 
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§ 48 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden efter Linda Du Rietz (L) 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 142 - Entledigande av Linda Pettersson (S) 

som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

  

4. Storsthlm: Beslut om avgiftsuttag Gymnasieantagningen   

5. Storsthlm: Beslut om avgift ungdoms- och elevdatabasen UEDB   

6. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 2021 

med planering för 2022 – 2023 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med 

delårsbokslut 

  

8. Återremiss - Kommunfullmäktiges beslut § 177 - Organisationsförändring 

för arbetsmarknadsenheten 

  

9. Rekryterings - och utbildningsmässan Bazaren blir digital 3-4 december   

10. Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade motioner 

höst 2020 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2020 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 181 - Entledigande av Gulnara Gataullina 

(M) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

  

13. Kommunfullmäktiges beslut § 188 - Val av ny ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

  

 

 

 


