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Gymnasie- och arbetslivsnämnden kallar till 
sammanträde 

Beredningen sammanträder den 12 maj kl 15:00 
Tid: torsdagen den 20 maj 2021, kl 15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Lisa Edwards (C) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 24 maj 2021, kl 09:00, digital 
justering 

Temaärende – Elevhälsa 

Beslutsärenden 

1. Tertialrapport 1 - april 2021
GAN 21/0005

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets
tertialrapport för januari-april 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

2. Utvärdering projekt Hållbar skola 2021
GAN 21/0046

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar projektledarens
utvärdering till Kommunstyrelsen.
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3. Uppdrag att ansöka om stöd till sociala 
investeringsfonden 2021
GAN 21/0047
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Utbildningskontorets 
Utbildningschef i uppdrag

1. Att undersöka möjligheten att med stöd från sociala 
investeringsfonden finansiera en fördjupad studie kopplat till 
unga flickors psykiska mående.

2. Att, om det är möjligt att söka stöd från sociala 
investeringsfonden för detta, presentera en ansökan för 
nämnden.

3. Att undersöka möjligheten att samordna detta arbete med 
Utbildningsnämnden, då studien skulle kunna omfatta fler 
åldersgrupper av barn och unga.

Rapporter 
• Utbildningschefens rapport

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med

FÖP Bro
2. Kommunfullmäktiges beslut § 44 - Fördelning av statsbidraget tillfällig

förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
3. Beslut om återbetalning av statsbidrag, MYH 2021/2581
4. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Entledigande av Per-Olof Ekstrand

(SD) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
5. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen

delegeras till kommunstyrelsen
6. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro
7. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar

Lisa Edwards (C) 
Ordförande 
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