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-

20.00

Tid

Torsdagen den

Plats

Fullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande

Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera,

§ 3:2

I

I

juni 2020,

I8.00

kl.

Andreas Lennkvist Manriquez(V)

Sekreterare

Ordförande

/K/øáVI/WZAWHF
Kenneth Netterström (M)

Justerande

§§ 4:I-4:8

ÅWÖMÅÄLW “VW/wa»
Andreas Lennkvist Manriquez

Anslagsbevis

(V) §§ 4:

I

-428

§§ 4: -4:8
I

Justering tillkännagiven

genom

anslag

2020-06-12- 2020-07-05

Organ

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-I

I

Förvaringsplats för

protokollet

Kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga
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Närvarolista
Parti

Närvarande

Ledamöter

M

Kenneth Netterström, ordförande

L

Christine Segard,

I:e vice ordf.

V

Andreas Lennkvist,

M

Gunnar

L

Björn Winnerfeldt

KD

Magnus Kyllenbeck

S

Anders Pettersson

RP

Anna Maria Tipper

2:e vice ordf.

Fristedt

X
X
Tjänstgörande §§

Sören Ahlstedt

-

L

Karina Liedberg

-

C

Henrik Olson

-

Inga

Mauricio Contreras

Nyström

Jonas Jonsson

§§ 4:I-4:8

X
X
X

Övriga närvarande

Funktion

Louise Furness

Utbildningsdirektör

Linn Christoffersen

Controller

Kerstin Johansen

Sakkunnig skola

Christina Awerstedt

Rektor Österåkers gymnasium

Jasmin Klang- EbeIing

Lärare Österåkers gymnasium

Ida

Tegenborg

Sara Salminen

/%

X

Anneli

V
MP

Ersättare §§

Anneli

-

M
M

SD

§§

X
X
X
X
X

Ersättare

Widén

Ej tiänstgörande

Lärare Österåkers gymnasium

Nämndsekreterare

.Åt-MI

Justeranrdes signaturer

Utdragsbestyrkande

W.

§§ 4:

I

-4:8
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I

GVN §42

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Dagordningen

fastställs enligt utkast.

Ärende
Till

sammanträdet har utsänts

kallelse

med

förslag

till

dagordning samt tillhörande handlingar.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes och punkten utgår därmed. Ärende

informerar

41

får

därmed ärendenummer

9,

Utbildningsförvaltningen

8.

AMA

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
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I

GVN§4:3

Val av justerare, tid och plats för justering samt information

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndcn utser Andreas Lennkvist (V)

till

justerare.

Protokollet justeras direkt efter sammanträdet, Alceahuset.

Sammanfattning
Kenneth Netterström (M) .Andreas Lennkvist

(V)

till

justerare. Protokollet föreslås justeras

direkt efter sammanträdet, Alceahusct.

Information
Christina Awerstedt, rektor Österåkers gymnasium, ochjasmine Klang-Ebeling, lärare

Österåkers gymnasium och Ida Tcgcnborg, lärare Österåkers gymnasium, besökte

och berättade
'1.

2.
3.

Hur

om

det har gått

med

distansundcrvisningcn under perioden skolan varit stängd.

Erasmus och cTwinning
Kubprogrammet, som består av 30

skickas

med

att

till

nämnden

utvalda skolor runt

om

i

svarta kubcr

i

stål,

rättighet,

som

får skolor

stöd

en för varje mänsklig

Sverige och utomlands.

Genom metoden

arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande dcmokratj- och

värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet
avslutas i samband med Raoul W/allcnbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig
utställning

Ab

i

Stockholm tillsammans

med

volontärer.

Mm

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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GVN

I

GVN

Dnr.

§ 4:4

2020/0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska
månadsuppföljning per april 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
'1.

Godkänna Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per

april

2.

2020.

Överlämna Gymnasic- och vuxcnutbildningsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per
2020 till Kommunstyrelsen.

april

Reservation:
Vi reserverar oss eftersom

Vi inte får tydlig

gymnasievcrksamheten. Förklaringen

som

information avseende det negativa resultatet

kunna godkänna

men

vid

Vi efterfrågar tydligare underlag för

att

ges är lägre intäkter från migrationsverkct

närmare efterfrågan kan ingen konkret förklaring

ges.

i

resultatet.

Andreas Lennkvist Manriqucz (V) och Anna Maria Tippcr (RP)

Sammanfattning
Nämndens nettokostnadcr

för perioden jan-apr

procent av hclårsbudgcten. Budgetavvikelscn är

2020 uppgår
totalt

-'1,5

till

mnkr

76,6

mnkr

Vilket

vilket utgör

33,9%

kommer ifrån högre

kostnader än budgeterat inom gymnasial vuxenutbildning samt lägre intäkter för nyanlända

inom gymnasiet.
I dagsläget bedöms Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden
2020 uppgå
0,8

mnkr

till

från

232,7 mnkr, det

vill

säga ett underskott

om

7

totala

nettokostnadcr helår

mnkr. Det

är

en ökning

med

ca

prognosen per mars på grund av ökade volymer inom gymnasial

vuxenutbildning.

I

Övrigt avser underskottet fortfarande främst lägre intäkter

statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända

med

tillfälligt

mot budget

för

och permanent

uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag
Utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19.

Förslag

beslut

till

Kenneth thterström (M) yrkar bifall till utbildningsföwaltningens beslutsförslag innebärande
Godkänna Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndcns ekonomiska månadsuppföljning pcr
'1.

april 2020.

Överlämna Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska månadsuppföljning pcr
april 2020 till Kommunstyrelsen.
2.

6%
\

krm
"

Justerandes signaturer

\\

Utdragsbestyrkande

Österåker
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I

Propositionsordning
Ordföranden

frågar

om Gymnasie-

och vuxenutbildningsnämnden beslutar

Netterströms (M) yrkande och finner

enligt

Kenneth

att så är fallet.

Expedieras
-Ekonomidirektörcn
-Akten

,%

?Ad/NM

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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GVN

I

Dnr.

§ 4:5

GVN

2020/0046

Reviderad delegationsordning för Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Reviderad delegationsordning för Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden,

2020/0046

fastställs att gälla från

och med den

'1

juli

GVN

2020.

Anna Maria Tippcr

(RP) lämnar en reservation:
på denna typ av delegation. Framförallt vid upphandlingar men
beloppsgräns
en
vara
Det ska
även samverkansavtal och auktorisationsavtal bör ha en annan beslutsordning för att involvera

nämnden de

Viktigaste budgetposterna

i

Anna Maria Tipper

nämnden

har.

(RP) biträdcs av Andreas Lcnnkvist Manriqucz (V)

Sammanfattning
Revidering av delegationsordning innebärande
beslut

tillägg

och förtydligandcn för hantering av

inom Gymnasic- och vuxcnutbildningsnämndcns ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-18.

Förslag

till

beslut

Kenneth thterström (M) yrkar

bifall

till

Utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

Reviderad delegationsordning för Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden,

2020/ 0046

fastställs att gälla från

och med den

'1

juli

GV N

2020.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndcn beslutar
thtcrströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

enligt

Kenneth

Expedieras
-Aktcn

/%

_km/x

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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GVN

I

Dnr

§ 4:6

Meddelanden och information

vilka

anmäles

i

GVN

2020/0006

Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt
redovisas för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Meddelanden och information finns
sin helhet hos kansliet samt hos nämndekretcrarcn efter sammanträdet.
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden under perioden 2020-04-28-

GVN

-

2020-06-08.

KF § 3:22/2020 Svar på Motion nr 8/2019 - Återta

2019/0056-04

KOMVUX för att bättre

2020-06-01
\

anpassa efter kommunens

behov

GVN

Medborgarförslag nr 10/2020 -

2020/0053-01

alla

Kommunen ska erbjuda

2020-05-29

gymnasieeleverfolkbokförda inom Österåker

luncher på vardagar, KS 2020/0112

GVN

2019/0009-04

GVN

2020/0050-01

KF § 3:18/2020 Svar på Motion nr 20/2018

-

NPF-säkra

.

2020-05-29

tjänstemän och po|itikeri Österåker

Ansökan

om tilläggsbelopp MVJV Skärgårdsgymnasiet

2020-05-26

Österåker 2020/ 2021

GVN

Ansökan

2020/0051-01
\

om tilläggsbelopp SB Skärgårdsgymnasiet

2020-05-26

Österåker 2020/2021

Expedieras
-

Akten

Äkiçpm
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

i

"

steråker
Sammanträdesprotokoll för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-I

GVN

I

Dnr.

§ 4:7

GVN

2020/0003

Redovisning av delegationsbeslut Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden 2020-04-28 - 2020-06-08

Sammanfattning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till Viss del överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande eller tjänsteman enligt en av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndcn antagen
delegationsordning (antagen 2019-01-29 § 1:9 dnr GVN 2019/0012). Dessa beslut ska
i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att
Gymnasie-och vuxcnutbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbcslutcn.
Däremot kan Gymnasic- och vuxcnutbildningsnämnden återkalla lämnad delcgcring.

redovisas

Delegationsbeslutcn,

sammanträdet och

Tiden

i

sin helhet, finns tillgängliga

hos nämndsckreteraren under

därefter.

för överklagande av beslut

som

fattas

med

stöd av delegation börjar löpa fr.0.m.

att

Förskole- och grundskolcnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justcmts och

kommunens

anslagsbevis är uppsatt på

anslagstavla. Detta gäller

där tiden börjar löpa från det datum då sökande

fått

dock

inte

myndighetsärenden

del av beslutet.

Redovisning av beslut delegerade av Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden under perioden
2020-04-28- - 2020-06-08

GVN

2020/0056-02

Beslut

om ersättning vid förlängda studier HT 2020

2020-06-08 Marle Gamdal

Skärgårdsgymnaslet

GVN

2020/0056-01

GVN

2020/0055-01

Beslut

om

ersättning vid förlängda studier

2020-0608 Marie Gamdal

HT 2020

Skärgårdsgymnasiet

Överenskommelse

kommun och

om

“

bidrag mellan Österåkers

2020-06-08 Ann-Christin Wallerå

Novalisgymnasiet avseende

introduktionsprogram

GVN

2020/0054-01

Överenskommelse

kommun

om

bidrag mellan Österåkers

2020-06-02 Ann-Christin Wallerå

och Magelungen gymnasieskola Uppsala

avseende introduktionsprogram

Expedieras
-

Åkten

6%*

,MM

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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GVN

l

Dnr.

§4:8

GVN

2020/OOI

I

Utbildningsförvaltningen informerar
Utbildningsdirektören informerar:
1.

Budgetprocessen är försenad

2.

Gymnasieskolorna öppnar

med

anledning av Corona.

'15 juni.

Expedieras
-

Akten

/52<A<w\
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

