
  PROTOKOLL 1 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-02-06 

kl. 13:30 
Paragrafer 
 

 §§ 6 – 8, 10 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-02-06 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-02-28 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
 

 

Plats och tid Dävensö, 2019-01-31 15:00- 17:20 

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) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

 

Bassem Majid (S) 

Börje Svensson (SD) 

 
Närvarande ersättare 

Birgitta Holmström (S) 

Arne Vallqvist (M) 

Michelle Lindahl (C) 

 

Övriga deltagare Kaj Söder, utbildningschef 

Jesper Sjögren, stabschef 

Tomas Stens, verksamhetschef 

Sara Lauri, kvalificerad utredare, § 5 (temaärende) 

Emilia Kihlstrand, kvalificerad utredare, § 5 (temaärende) 

Peter Ottosson, controller 

Hillevi Montor, nämndsekreterare 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 

 

 

Justering av § 9 
 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-01-31 

kl. 17:30 
Paragrafer 
 

 § 9 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-02-05 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-02-26 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 

 

 

 

 
 

 
 



  PROTOKOLL 3 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Innehållsförteckning 

§ 6 Riktlinjer för politikerbesök i 
verksamheterna mandatperiod 2019-2022 

4 

§ 7 Inrättande av kvalitetspris 2019 6 

§ 8 Projektansökan till social 
investeringsfonden 

7 

§ 9 Internbudget 2019 9 

§ 10 

 

Rapporter 

 

Omjustering av paragrafnumrering §§6-10 

11 

 

12 

 
 

 

 

  



  PROTOKOLL 4 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Riktlinjer för politikerbesök i 
verksamheterna mandatperiod 2019-2022 
 Dnr GAN 19/0007 

Beslut 

Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna 

för mandatperioden 2019–2022 godkänns med följande tillägg: 

• Besöken ska ha ett tema som går i linje med våra mål. Första gången 

blir det att lära känna verksamheterna. Tema för året ska tas på 

januarinämnden. 

• Till riktlinjerna ska bifogas en lista med de delar i verksamheten som är 

möjliga att besöka och ska vara uppdelade så att besöket bidrar till en 

fördjupad kunskap och förståelse.  

• Vi vill få namnet på en person som samlar ihop våra önskemål och som 

kommunicerar detta med verksamheterna och oss. 

• Nämndledamot ansvarar för att skicka in önskan om besök innan 

periodens början, 2 alternativ eller fler.   

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 

politikerbesök i verksamheterna för mandatperioden 2019–2022.  

Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för politikerbesök den 9 januari 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2019 

 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna 

för mandatperioden 2019–2022 godkänns. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C), Masoud Zadeh (M), Kerstin Molander (M), och Anna-Maj 

Lilly (KD) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut i 

enlighet med Utbildningskontorets förslag med följande tillägg: 

• Besöken ska ha ett tema som går i linje med våra mål. Första gången 

blir det att lära känna verksamheterna. Tema för året ska tas på 

januarinämnden. 



  PROTOKOLL 5 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
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• Till riktlinjerna ska bifogas en lista med de delar i verksamheten som är 

möjliga att besöka och ska vara uppdelade så att besöket bidrar till en 

fördjupad kunskap och förståelse.  

• Vi vill få namnet på en person som samlar ihop våra önskemål och som 

kommunicerar detta med verksamheterna och oss. 

• Nämndledamot ansvarar för att skicka in önskan om besök innan 

periodens början, 2 alternativ eller fler.   

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

Bassem Majid (S) yrkar på bifall. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med 

Lisa Edwards (C) m.fl. förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• De valda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 6 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Inrättande av kvalitetspris 2019 
 Dnr GAN 19/0008 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättar ett kvalitetspris för nämndens 

verksamheter.  

Sammanfattning 

Ett kvalitetspris inrättas för Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter. 

Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god kvalitet. Priset ska 

delas ut för första gången i september 2019. 

Utbildningskontoret har tagit fram ett informationsblad om priset som 

beskriver hur nominering sker, kriterier de nominerade bedöms utifrån, 

prissumma, samt vilka som ingår i juryn.  

Beslutsunderlag 

• Information om kvalitetspriset den 3 januari 2019 

• Nomineringsformulär den 3 januari 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 7 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 8 Projektansökan till social 
investeringsfonden 
 Dnr GAN 19/0009 

Beslut 

 Att nämnden beviljar projektansökan. 

 

Sammanfattning 

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Kommunens uppgift är 

att komplettera statens insatser. Detta bl.a. därför att kostnaderna tenderar att i 

slutändan hamna på kommunerna i form av försörjningsstöd, utanförskap och 

otrygghet i närsamhället.  

I Upplands-Bro kommuns budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att 

ge Vuxenenheten på Socialkontoret som handlägger ekonomiskt bistånd i 

uppdrag att minska försörjningsödskostnaderna med 5 miljoner kr.  

 

Utöver detta så kommer extratjänster som arbetsmarknadspolitiskt verktyg att 

upphöra under 2019, vilket innebär ytterligare utmaning då åtminstone 28 

individer riskerar att gå från subventionerad anställning till arbetslöshet.  

 

I vår kommun har gymnasie- och arbetslivsnämnden huvudansvaret för 

genomförandet av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. För personer som av 

olika anledningar har svårighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden 

anordnas olika former av stödinsatser genom arbetsmarknadsenheten. 

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg som vi använder för att rusta 

deltagarna med viktiga kunskaper för att ta sig vidare till arbete. Studie- och 

yrkesvägledning är likaså ett viktigt verktyg för att coacha och lotsa deltagarna 

vidare mot, förutom arbete, även mot studier. Vi kommer att nyttja de 

arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska verktyg som står till buds.  

 

Vi vill genom denna ansökan söka medel för en jobbskapande satsning ”Kom i 

jobb 2019/2020”. Satsningen innebär att insatser ska genomföras för personer 

som är arbetslösa i syfte att underlätta och påskynda deras inträde på 

arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

• Bilaga 1 – Projekt ansökan ”Kom i jobb 2019/2020”  

Förslag till beslut 

1. Att nämnden beviljar projektansökan. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontoret 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

• Socialnämnden 

• Akt 

 

  



  PROTOKOLL 9 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9 Internbudget 2019 
 Dnr GAN 19/0005 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar budget för 2019 fördelat på 
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 
 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställer prislista 2019 för 
gymnasieskolans introduktionsprogram enligt bilaga 3 i 
Utbildningskontorets förslag den 16 januari 2019. 
 

3. Utbildningschefen och Kommundirektören 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), Hibo Salad Ali (S) och 

Bassem Majid (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret gjort ett 

budgetförslag för 2019 med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om 

budgetramar. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2019 

• Budgetförslag för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2019 med bilagor 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar budget för 2019 fördelat på 
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 
 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställer prislista 2019 för 
gymnasieskolans introduktionsprogram enligt bilaga 3 i 
Utbildningskontorets förslag den 16 januari 2019. 
 

3. Utbildningschefen och Kommundirektören får i uppdrag att fördela 
investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan 
projekt vid behov.  

Beslutsgång 

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

Bassem Majid (S) deltar inte i beslutet. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

• Akt 

 

  



  PROTOKOLL 11 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Rapporter 
1. Temaärende: 

• Information om skolförfattningar 

 

 

2. Avdelningschefens rapport januari 2019 

• Vuxenutbildning och arbetsmarknad 

• Samverkan 

• Ledningsgrupp CVA (Plus) 

• Läget – övergripande 

• Några utmaningar 2019 

 

3. Utbildningschefens rapport januari 2019 

• Skolinspektionen inspekterar 

• Utbildningsdag för Gymnasie- och arbetslivsnämnden den 27 mars – 

inställt. Ny tid kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



  PROTOKOLL 12 (12)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Omjustering av paragrafnumrering §§ 6-10 
Efter justeringen av protokollet har det framkommit att paragrafnumreringen i 

protokollet blivit fel. Paragrafnumreringen har därför ändrats från §§ 1-5 till §§ 

6-10. Inga andra ändringar har gjorts i protokollet. 

 

 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-04-10 

kl. 14:00 
Paragrafer 
 

 § 6-10 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Hillevi Montor 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S)  

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

Organ: Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-04-10 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-05-01 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 

 

 


