
  PROTOKOLL 1 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Plats och tid Vuxenutbildningen, 2019-05-23 15:00-17:15 

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) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Birgitta Holmström (S) 

Börje Svensson (SD) 

Ylva Henriksson (KD) 

 
Närvarande ersättare 
Linda Pettersson (S) 

Annelies Lindblom (V) 

 

 

Övriga deltagare Kaj Söder – utbildningschef, Jesper Sjögren – stabschef, Carl-Fredik Wincent - 

rektor vuxenutbildningen, Peter Ottosson – controller, Derya Yigin - studie- och 

yrkesvägledare UBG, Tor Svensson - studie- och yrkesvägledare UBG, Paulina 

Eriksson - studie- och yrkesvägledare VUX, Kuestan Rahem, studie- och 

yrkesvägledare VUX, Cecilia Medina, studie- och yrkesvägledare VUX, Hillevi 

Montor, nämndsekreterare 

Utses att justera Camilla Janson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-05-28 

kl. 14:30 
Paragrafer 
 

 §§ 25 -  31 

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: 2019-05-23 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-05-28 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-06-18 

Förvaringsplats för 
protokoll: 

Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Hillevi Montor 
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  PROTOKOLL 3 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 25 Ändring av föredragslistan 
 Dnr GAN 19/0054 

Beslut 

Ärendet Ändrat sammanträdesdatum för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

september 2019 läggs till föredragslistan.  

  

  



  PROTOKOLL 4 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 26 Verksamhetsrapport april 2019 
 Dnr GAN 19/0049 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets Verksamhetsrapport april 2019, med tillägget att 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden följer verksamhetens ekonomiska 

utveckling med särskilt fokus på Upplands-Bro gymnasieskola vid varje 

nämndsammanträde, och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Utbildningskontorets och Kommunledningskontoret har skrivit en 

verksamhetsrapport per 30 april med helårsprognos för 2019. 

Beslutsunderlag 

• Kontorens tjänsteskrivelse den 8 maj 2019 

• Verksamhetsrapport april 2019 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets Verksamhetsrapport april 2019 och överlämnar den 

till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

på följande: 

”Det är viktigt att Gymnasie- och arbetslivsnämnden följer verksamhetens 

ekonomiska utveckling med särskilt fokus på Upplands-Bro gymnasieskola vid 

varje nämndsammanträde.” 

Beslutsgång 

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

på godkännande av Utbildningskontorets förslag med tillägg om ekonomisk 

uppföljning.  

Ordförande finner därefter att ingen har yrkar på Utbildningskontorets förslag 

till beslut utan detta tillägg och finner således att det endast finns ett förslag till 

beslut. Ordförande finner att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar enligt 

Camilla Jansons (S), Lilja Johansson Lindfors (S) och Hibo Salad Alis (S) 

förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 



  PROTOKOLL 5 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 27 Utredningsuppdrag gymnasieskolan 
 Dnr GAN 19/0050 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utreda 

hur Upplands-Brogymnasiet ska anpassas för framtiden. Utredningsuppdraget 

ska redovisas senast på nämndsammanträdet den 7 november 2019. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro och Stockholms län har en växande befolkning och större 

årskullar på väg in i gymnasieålder. En utredning som tittar på elevprognoser, 

programutbud och omvärldsförändringar behövs för att anpassa Upplands-

Brogymnasiet till framtiden på bästa sätt. Att erbjuda både yrkes- och 

högskoleförberedande program med inriktningar som anpassas till efterfrågan, 

det lokala näringslivet och hållbarhet är viktigt, både för kommunen och länet. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utreda 

hur Upplands-Brogymnasiet ska anpassas för framtiden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut i 

enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut med tillägget att 

utredningsuppdraget ska redovisas senast på nämndsammanträdet den 7 

november 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver utbildningskontorets 

förslag till beslut och finner att Gymnasie- och arbetslivsnämnden fattar beslut 

i enlighet med Lisa Edwards (C) förslag.  

Beslutet skickas till: 

• Akt 

 

  



  PROTOKOLL 6 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 28 Representation Gymnasie- och 
arbetslivsnämndens beredning - 
tydliggörande 

 Dnr GAN 19/0051 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning utgörs av en förtroendevald per 

parti som är invald i nämnden. 

Sammanfattning 

Det har funnits behov av att tydliggöra antalet ledamöter och ersättare per 

beredning inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden i enlighet med § 2 i GAN 

den 7 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

• Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut, GAN § 2 den 7 januari 2019  

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019 

Förslag till beslut 

Tydliggörandet av antal ledamöter som ska delta vid Gymnasie- och 

arbetslivsnämndens beredningar godkänns.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår att beslut texten tydliggörs enligt följande: 

”Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning utgörs av en förtroendevald per 

parti som är invald i nämnden.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Lisa Edwards (C) förslag till beslut och finner att Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden fattar beslut i enlighet med Lisa Edwards (C) förslag.  

Beslutet skickas till: 

• De valda 

 

  



  PROTOKOLL 7 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 29 Överenskommelse om  
omhändertagande av avlidna 

 Dnr GAN 19/0052 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner den reviderade 

överenskommelsen gällande omhändertagande av avlidna. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen 

att anta överenskommelsen. 

Sammanfattning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen innefattar hälso- och sjukvård att ta hand om 

avlidna. Som sjukvårdshuvudmän har såväl landstinget som kommunerna ett 

ansvar för att ta hand om avlidna. 

Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tagit 

fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna. 

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner 

och ansvarsfördelning gällande transport av avlidna och bårhusförvaring. 

Överenskommelsen omfattar personer som avlider inom kommunens särskilda 

boenden och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SOL) samt personer som 

avlider inom boenden med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därmed omfattar 

överenskommelsen personer inom tre nämnders ansvarsområden, 

Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden, samt Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden som alla utgör sjukvårdshuvudmän och därför har att ta 

ställning till överenskommelsen och framföra sin respektive rekommendation 

till Kommunstyrelsen. Överenskommelsen ska efter beslut i Kommunstyrelsen 

meddelas till Storsthlm senast den 30 juni 2019. 

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2019.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08 

• Bilaga - Storsthlm rekommendation med ”Överenskommelse om 

omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

och kommunerna i Stockholms län”  

• Bilaga - Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Diariet 
 



  PROTOKOLL 8 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 30  Ändrad sammanträdestid för Gymnasie-   
och arbetslivsnämnden september 2019 

 Dnr GAN 19/0055 

Beslut 

Ändrad sammanträdestid i september för Gymnasie- och arbetslivsnämndens 

sammanträde och beredning fastställs enligt förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Med hänsyn till sommaruppehållet bedömde Gymnasie- och 

arbetslivsnämndens ordförande Lisa Edwards (C) att det finns behov av 

justering av kommande sammanträdestid i september enligt följande: 

Nämndsammanträdet den 26 september 2019 tidigareläggs till den 19 

september 2019 kl. 15:00. 

Beredningen den 19 september 2019 tidigareläggs till den 12 september 2019 

kl. 15:00. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

 

  



  PROTOKOLL 9 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 31 Rapporter 
   

1. Temaärende: 

• Studie- och yrkesvägledning 

 

2. Redovisning politikerbesök 

• Camilla Janson (S), Lisa Edwards (C) och Anna-Maj Lilly (KD) 

och Birgitta Holmström (S) har besökt Upplands-Bro gymnasium.  

• Masoud Zadeh (M) och Birgitta Holmström (S) har besökt 

vuxenutbildning 

• Kerstin Molander (M) och Annelies Lindblom (V) har besökt Café 

4. 

 

3. Redovisning skolriksdag 

Massoud Zadeh (M) har medverkat på Skolriksdagen. 

 

4. Utbildningschefens rapport maj 2019 

• Ekonomisk rapport Upplands-Bro gymnasiet 

• Preliminära söksiffror UBG ht 2019 

• Preliminära antagningssiffror UBG ht 2019 

 

5. Avdelningschefens rapport maj 2019 

• Ferie ungdomar 

 

 

6. Balanslista maj 2019 

  



  PROTOKOLL 10 (10)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

§ 32 Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 3 maj 2019   

2. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret sommaren 2019   

3. Begäran om information inför tillsyn av Vuxenutbildningen Upplands-Bro 

kommun 2018:10532 

  

4. Begäran om information inför tillsyn av Gymnasiesärskolan i Upplands-

Bro kommun 2018:10537 

  

5. Begäran om information inför tillsyn av gymnasieskolan i Upplands-Bro 

kommun 2018:11377 

  

 

 

 

   

 

 

 


