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Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-10-11 
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Underskrifter 

Sekreterare 

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

Märta Westerberg 

Ordförande 

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

Lisa Edwards (C) 

Justerare 

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

Camilla Janson (S) 

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

Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-06 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-10-11 Datum för anslags nedtagande: 2022-11-01 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

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

Märta Westerberg 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2022-10-06 15:00-16:10 

Ajournering 

Ledamöter 

Beslutande Lisa Edwards, ordförande (C) 

Masoud Zadeh, 1:a vice ordförande (M) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 

Lilja Johansson Lindfors (S) 

Kerstin Molander (M) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Khurshid Chowdhury (V) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Holmström (S) 

Anders Eklöf (L)

Närvarande ersättare

Annika Falk (S)  

Annelies Lindblom (V) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Övriga deltagare Märta Westerberg, Sekreterare 

Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Magnus Persson, Avdelningschef Gy-Vux § 19 
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§ 18 Utbildningskontorets svar på 
Socialdemokraternas ledamotsinitiativ 
gällande elever med NPF 

 Dnr GVN 22/0044 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

svar på Socialdemokraternas ledamotsinitiativ gällande elever med NPF. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S) och Birgitta Holmström (S) 

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och lämnar en 

reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 2 juni 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, där 

initiativtagarna yrkade på att utreda konsekvenserna för elever med NPF och 

vidta åtgärder avseende rätten till skolskjuts.  Initiativtagarna menar att 

målgruppen riskerar att sluta komma till skolan då de på grund av sin 

funktionedsättning inte klarar längre resor kollektivt. Initiativtagarna anger att 

de är väl medvetna om att det kan finnas invändningar mot att vissa 

gymnasieelever får rätt till skolskjuts trots att de bor inom 6 km från skolan, 

men i det här fallet bör prioriteras att möjliggöra för elever ned NPF att komma 

till en utbildning som är anpassad för deras behov.   

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2022 

• Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträde 2022-06-02 - Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna 

gällande elever med NPF 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna gällande elever med NPF 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

svar på Socialdemokraternas ledamotsinitiativ gällande elever med NPF. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att 

utbildningschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag som gör att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjuds det stöd som individen 
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behöver för att komma till skolan, detta som ett led i att uppfylla skollagen och 

diskrimineringslagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Camilla Jansons (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

kontorets förslag till beslut.  

Votering begärs och genomförs. En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag, 

och en röst på ”Nej” är en röst på Camilla Jansons (S) förslag. Under 

voteringen lämnas 7 röster på ”Ja” och 4 röster på ”Nej”. Ordföranden finner 

därmed att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

kontorets förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Camilla Janson (S)  X 

Lilja Johansson Lindfors (S)  X 

Birgitta Holmström (S)  X 

Masoud Zadeh (M) X  

Kerstin Molander (M) X  

Navdeep Singh Bhatia (SD) X  

Anna-Maj Lilly (KD) X  

Khurshid Chowdhury (V)  X 

Lisa Edwards (C) X  

Nawal Al-Ibrahim (L) X  

Anders Eklöf (L) X  

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 

reservationsmotivering: 

”Alla elever i Upplands-Bro ska få det stöd de behöver för att ta sig till skolan 

och genomföra sin gymnasieutbildning. 



  

PROTOKOLL 5 (9)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Genom byråkrati och kortsiktighet riskerar elever i vår kommun att slås ut från 

sin gymnasieutbildning på grund av funktionsnedsättning eller andra hinder. 

Detta för att kommunen ej kan erhålla det stöd individen behöver för att ta sig 

till och från skolan, det vill vi ändra på. 

Det är välkänt att elever som inte kan ta sig igenom gymnasieskolan har det 

mycket svårt på arbetsmarknaden. Upplands-Bro Kommun ska ha råd att se till 

att ge elever som kvalificerat sig till gymnasiet klarar att genomföra sina 

gymnasiestudier. Det finns idag hinder som går att lösa för denna målgrupp 

som annars riskerar att sluta komma till skolan då de på grund av sin 

funktionedsättning eller andra hinder inte klarar resor kollektivt. Att väja bort 

att se till att undanröja kända hinder resulterar i mänskligt lidande, förlorade 

livschanser och stora samhällskostnad som vida överstiger den kostnad som M 

L C Kd och Sd lyfter som ett huvudproblem för att inte ens utreda ett förslag 

som gör att denna relativt lilla grupp, erbjuds det stöd som individen behöver 

för att komma till skolan, det beklagar vi djupt.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 
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§ 19 Tertialrapport 2 2022 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Dnr GVN 22/0006 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för augusti 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S) och Birgitta Holmström (S) 

deltar ej i beslutet. 

Khurshid Chowdhury (V) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 31 augusti med 

helårsprognos för 2022. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2022 

• Tertialrapport 2 2022, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för augusti 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 20 Rapporter 
   

• Utbildningschefens rapport 

- Ny organisation: avdelningschef för Gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, avdelningschef för centralt skolstöd. 

 

- Vuxenutbildningen: yrkeshögskolan – arbete påbörjats med att göra en 

ansökan om att starta en ny utbildning, för att utbilda 

hållbarhetsstrateger. Konsult hjälper till med att ta fram ansökan, 

”bygga utbildningen”. 

 

- Gymnasieutbildningen: skolledning, rekrytering av ny biträdande 

rektor, . Upplands-Brogymnasiet har fler 

förstahandsansökningar till sina utbildningar inför läsåret 2022–2023 än 

tidigare år. 
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§ 21 Delegationsbeslut 
1. Yttrande - Sundsta Älvkullegymnasiet, Karlstad 

 Dnr GVN 22/0031 
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§ 22 Anmälningar 
1. Beslut gällande ansökan om avvikelser inom de nationella programmen i 

gymnasieskolan 

 Dnr GVN 21/0074 

  

2. Storsthlm: Rekommendation - Prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2023, S/22/0079 

 Dnr GVN 22/0053 

  

3. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 

entreprenörskap 

 Dnr GVN 22/0072 

  

4. Kommunstyrelsens beslut  § 109 Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

 Dnr GVN 22/0073 

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands 

Bro kommun 

 Dnr KS 21/0664 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

 Dnr KS 22/0446 

  

 

 

 




