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§ 79 Justering och dagordning 

Tomas Korpi (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet ska justeras 

den 23 oktober 2020 i Täby kommunhus.  

Dagordningen fastställs därefter.  
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    Dnr GNN 2019/89-04 

§ 80 Budgetuppföljning per september 2020 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 

12,6 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 

 

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 10,2 mnkr inom gymnasie- och 

vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 2,0 mnkr inom arbetsmarknad samt en 

positiv avvikelse med 0,4 mnkr inom näringsliv. Avvikelsen inom gymnasie- och 

vuxenutbildning beror främst på högre intäkter än budget inom gymnasieverksamheten i 

egen regi samt lägre nettokostnad än budget för den anslagsfinansierade verksamheten 

inom vuxenutbildning. Avvikelsen inom arbetsmarknad och näringsliv beror främst på 

lägre verksamhetskostnader än budget. Integration prognostiserar inte någon avvikelse 

mot årets budget. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 13 oktober 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per 

september 2020 med årsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del 

av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning. 

 

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2020-10-19 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

6 

    Dnr GNN 2020/111-04 

§ 81 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg år 2021 

Storsthlms styrelse beslutade den 4:e juni 2020 att rekommendera samverkansområdets 

kommuner att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2021 baserad på 

genomsnittlig uppräkning om 0,0 procent.  

 

Storsthlm önskar få kommunens ställningstagande till sin rekommendation senast 15 

december 2020.  

 

Programpeng för Introduktionsprogrammen (IM) och Internationell Baccalaureate (IB) 

omfattas inte av samverkansavtalet.  

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 1 oktober 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreslagen uppräkning av 

programpriser och strukturtillägg år 2021 i överensstämmelse med Storsthlms 

rekommendation. 

 

Expedieras: Storsthlm 
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Dnr GNN 2020/110-04 

§ 82 Programpeng för gymnasieprogrammen International Baccalaureate och 
Introduktionsprogrammen år 2021 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i egen 

regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar årligen beslut om Täby kommun godkänner 

föreslagen uppräkning av programpriser i överensstämmelse med Storsthlms 

rekommendation. 

Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen: 

● Internationell Baccalaureate  

● Introduktionsprogrammen  

 

Programpeng på ovanstående program ska baseras på Täby kommunala skolors (Åva 

gymnasium och Täby språkintroduktion) budget för dessa program. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2 oktober 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa programpengen för 

programmen International Baccalaureate och Introduktionsprogrammen år 2021 i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2 oktober 2020. 

Expedieras: Storsthlm 
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    Dnr GNN 2020/88-62 

§ 83 Kvalitetsredovisning för Åva gymnasium läsåret 2019/2020 

Täbys kommunala gymnasium fortsätter att anordna en utbildning av hög kvalitet. 

Det faktum att Åva gymnasium på grund av den pågående pandemin fick övergå till 

fjärr- och distansundervisning i mitten av mars, har präglat det här läsåret på flera sätt. 

En positiv konsekvens är att skolan på grund av detta har tagit ett rejält kliv framåt när 

det gäller digitalisering. Varje medarbetare har utifrån sin nivå utvecklat nya digitala 

färdigheter. När gymnasieskolorna nu åter har öppnats för eleverna tar skolans personal 

tillvara på det bästa från fjärrundervisningen och använder det i klassrummen. 

Den genomsnittliga betygspoängen har jämfört med 2019 ökat på både 

högskoleförberedande program och yrkesprogram. På de högskoleförberedande 

programmen är det på ekonomi- och teknikprogrammen som ökningen skett. För 

yrkesprogrammen gäller det alla program. 

Examensgraden på yrkesprogrammen har dock minskat jämfört med tidigare år. För de 

högskoleförberedande programmen är andelen elever som når examen marginellt lägre 

än 2019, men högre än 2018. 

Åva gymnasium fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete med ett antal identifierade 

aktiviteter för att bland annat höja meritpoängen, öka examensgraden, få fler elever att 

fullfölja sin utbildning och känna sig trygga på sin skola. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 23 september 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Åva gymnasium läsåret 2019/2020, daterad 23 september 2020. 
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    Dnr GNN 2020/89-62 

§ 84 Återrapportering av arbetet med Åva gymnasiums programutbud  

Ett av alliansuppdragen till gymnasie- och näringslivsnämnden handlar om att Åva 

gymnasium kontinuerligt ska se över sitt programutbud så att det motsvarar efterfrågan 

från både ungdomar och arbetsmarknad. I oktober 2019 beslutade gymnasie- och 

näringslivsnämnden därför att anta en årlig aktivitetsplan gällande Åva gymnasiums 

arbete med programutbudet. I samband med detta beslutades också att gymnasie- och 

näringslivsnämnden i oktober varje år ska få ta del av en årsrapport som redogör för 

arbetet med de olika aktiviteterna. Av denna återrapportering ska även framgå hur Åva 

gymnasium ser att de kan behöva anpassa dimensionering och utbud av program, 

inriktningar och särskilda varianter. Skolans arbete med att profilera utbildningar så att 

de innehåller kurser på avancerad nivå ska också ingå i återrapporteringen.  

 

I rapporten redovisas inledningsvis statistik och reflektioner kring slutantagningen till 

Åva gymnasium inför hösten 2020. Därefter följer ett avsnitt som analyserar denna 

statistik tillsammans med den kunskap skolan har om hur elevernas och 

arbetsmarknadens framtida behov och önskemål ser ut, bland annat efter att ha 

genomfört aktiviteterna i planen. Samtliga program, inriktningar och särskilda varianter 

ingår i underlaget vid analysen. Här redovisar Åva gymnasium även hur planerna kring 

utbud och dimensionering ser ut framöver givet denna analys. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 23 september 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Årsrapport av 

arbetet med programutbudet på Åva gymnasium, daterad 22 september 2020. 
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Dnr GNN 2020/94-02 

§ 85 Yttrande över betänkandet – Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken – en analys av de rättsliga förutsättningarna  
(SOU 2020:41) 

Täby kommun har valt att yttra sig om ett betänkande från 

Arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners medverkan i den statliga 

arbetsmarknadspolitiken – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41). 

Svaret ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 13 november 2020. 

 

Täby kommun anser att betänkandet Kommuners medverkan i den statliga 

arbetsmarknadspolitiken – en analys av de rättsliga förutsättningarna, är en i grunden 

väl genomtänkt och relevant utredning. Täby kommun anser att de regelförändringar 

som föreslås är nödvändiga för att kunna genomföra förslagen och har inga ytterligare 

synpunkter på dessa, eller den analys som görs av de nuvarande rättsliga 

förutsättningarna. 

 

Täby kommun anser dock att de kommuner som liksom Täby har en fungerande 

arbetsmarknadsenhet bör kunna ta över hela det ansvar för arbetsmarknadspolitiska 

insatser som nu ligger hos Arbetsförmedlingen. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 16 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande daterat 16 september 2020 till 
Arbetsmarknadsdepartementet som sina synpunkter gällande betänkandet Kommuners 
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken – en analys av de rättsliga 
förutsättningarna (SOU 2020:41). 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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Dnr GNN 2020/95-62 

§ 86  Svar på remiss – Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) 

Täby kommun har erbjudits att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet – 
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33). Svaret ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 
den 30 november 2020. 
 
Täby kommun anser att utredningen inte på ett övertygande sätt har kunnat visa att de 
åtgärder som föreslås löser de identifierade problemen och svarar upp mot de syften som 
finns i direktivet. Den byråkratiska överbyggnad som utredningen föreslår riskerar att 
resultera i en tröghet och bristande flexibilitet i utbildningssystemet. Täby kommun 
menar också att det är försvårande att flera av förslagen inte är färdigutredda och att 
utredningen i flera fall lämnar över till framförallt Skolverket att arbeta vidare med de 
konkreta lösningarna. Kommunen anser även att det saknas tillräckliga 
konsekvensanalyser om vad de olika förslagen leder till. 
 
Täby kommun delar dock i stort den problembild som utredningen presenterar i sitt 
betänkande, där det regionalt och nationellt är för få elever som läser en yrkesutbildning. 
Det är dock fortfarande oklart hur utredningen tänker sig att åtgärden fler 
utbildningsplatser ska få effekten att fler ungdomar väljer yrkesutbildningar. Täby 
kommun delar utredningens slutsats om att huvudmännens information till ungdomar 
och vårdnadshavare om gymnasieutbildningarna ska förbättras. 
 
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 30 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
  

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrandet daterat 29 september 2020 till 

Utbildningsdepartementet som sitt remissvar gällande Gemensamt ansvar – en modell 

för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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Dnr GNN 2020/102-62 

§ 87 Svar på remiss – Betygsutredningen Bygga, bedöma och betygsätta – 
betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43) 

Täby kommun har erbjudits att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet – 
Betygsutredningen Bygga, bedöma och betygsätta - betyg som bättre motsvarar 
elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Täby kommun anser att betänkandet lämnar flera 
viktiga förslag och ger en bra bild av de utmaningar som finns kring bedömning och 
betygsättning. Täby kommun står bakom några av de förslag som utredningen lämnar. 
Det finns dock andra delar av utredningens förslag som kommunen invänder mot. 
  
Täby kommun delar utredningens förslag att den kursutformade gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ersättas av en ämnesutformad gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Ett system med ämnesbetyg kan i högre grad ha fokus på 
kunskapsutveckling och en progression i lärandet, snarare än på att bocka av enskilda 
kurser.  
 
Täby kommun delar utredningens förslag om att införa åtgärder för en kompensatorisk 
betygsättning. Förslagen ger utrymme för en ökad professionalitet som litar på lärarnas 
kompetens att göra en sammantagen bedömning av elevens kunskapsnivå. Det kan också 
öka elevernas förtroende för bedömningsprocessen.  
 
Täby kommun delar inte utredningens förslag om att införa ytterligare ett underkänt 
betygssteg. Kommunen ser att det finns både för- och nackdelar med förslaget och är 
tveksam till om det verkligen leder till de effekter som utredningen avser att uppnå. Täby 
kommun menar att om betyget Fx ändå kommer att genomföras så bör det inte generera 
några poäng.  
 
Täby kommun delar inte heller utredningens förslag om att införa examensprov i 

gymnasiet. Det återstår även viktiga delar av detta förslag som gör att det är svårt att 

lämna synpunkter på det i sin helhet. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 28 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet daterat 27 september 2020 till 

Utbildningsdepartementet som sitt remissvar gällande Betygsutredningen Bygga, 

bedöma och betygsätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 

2020:43).

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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Dnr GNN 2020/107-69 

§ 88 Arbetsplan för enheten för central elevhälsa 2020/2021 

Enheten för central elevhälsa ska möjliggöra för kommunala skolor i Täby kommun att 

tillhandahålla professionerna psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare till 

skolornas lokala elevhälsoarbete. 

 

Arbetsplanen utgör enheten för central elevhälsas plan för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Planen tar sin utgångspunkt i hur enheten ska arbeta för att bidra till 

barn- och grundskolenämndens och gymnasie- och näringslivsnämndens måluppfyllelse, 

samt uppfylla nationella direktiv. 

 

I arbetsplanen beskrivs bland annat enhetens prioriterade områden för förbättringar och 

mål för 2020/2021. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 25 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Arbetsplan 2020/2021 – 

Enheten för central elevhälsa, daterad 25 september 2020.
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Dnr GNN 2020/105-69 

§ 89 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun är huvudman för den kommunala 

gymnasieskolan och den kommunala gymnasiesärskolan. Nämnden är tillika vårdgivare 

för den medicinska delen av elevhälsan som är en särskild verksamhet inom skolans 

elevhälsa. I denna verksamhet ingår skolläkare och skolsköterska men även psykolog i 

den del av arbetet som omfattar psykologisk utredning och behandling. 

För denna verksamhet ska nämnden som vårdgivare utse en verksamhetschef enligt 

hälso- och sjukvårdslagen som svarar gentemot inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 21 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse Anna Strand, såsom chef för 

centrala elevhälsan, till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) för den medicinska delen av elevhälsan från och med 19 oktober 2020.

Expedieras: IVO    
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Dnr GNN 2020/106-63 

§ 90 Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan – Täby grund- och 
gymnasiesärskola läsåret 2019/2020 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola samt särskild 

utbildning för vuxna (Lärvux) är huvudsakligen god. Målet eleverna känner sig trygga 

uppfylls inte beträffande Lärvux och de två målen om medarbetarengagemang uppfylls 

inte alls. 

 

Sjukfrånvaron för medarbetare på enheten har ökat under läsåret 2019/2020 vilket 

bedöms bero på vårens utbrott av covid-19. 

 

Ängsholmsskolan prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vid utgången av 2020, 

varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 28 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola läsåret 

2019/2020, daterad 28 september 2020.
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Dnr GNN 2020/108-62 

§ 91 Elevstatistik höstterminen 2020 

Två gånger per år presenteras en rapport för gymnasie- och näringslivsnämnden 

innehållande elevstatistik för pågående termin. Mätdatum för statistiken är 15 februari 

och 15 september. 

 

Rapporten innehåller statistik om elever i gymnasiet, gymnasiesärskolan, Lärvux, 

korttidsverksamhet, vuxenutbildning och svenska för invandrare. 

 

Statistiken beskriver var de elever som är folkbokförda i Täby kommun har sin skolgång 

och var elever som går i skola i Täby är folkbokförda. Den geografiska indelningen sker 

huvudsakligen efter Täby kommun, Nordostkommunerna och övriga kommuner. 

 

För gymnasieelever folkbokförda i Täby beskrivs även vid vilka fristående skolor de 

studerar vid i Täby kommun och i Danderyds kommun. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 29 september 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Elevstatistik 

höstterminen 2020, daterad 25 september 2020.
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Dnr GNN 2019/4-02 

§ 92 Information – Uppföljning av näringslivsstrategi och handlingsplan 

Nämnden har tillsänts en skriftlig lägesrapport över handlingsplanen för 

näringslivsutveckling.  

Ett bildspel om resultatet från Nöjd-Kund-Index och Svenskt näringslivs ranking av det 

lokala företagsklimatet, samt hur kommunens stöd till företagen under pandemin har 

nyttjats, har också tillsänts nämnden. 

Biträdande näringslivschef Caroline Arenander föredrar ärendet.   

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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§ 93 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Nämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan föregående 

sammanträde, daterad 19 oktober 2020.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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§ 94 Anmälan om kränkande behandling 

En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling daterad 5 

oktober 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2020-10-19 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

20 

 

§ 95 Anmälan inkomna skrivelser 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 10 september 2020 till 11 oktober 

2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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    Dnr GNN 2020/13-69 

§ 96 Anmälan fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över beviljade ansökningar om stöd till inackordering till elev med 

offentlig huvudman för läsåret 2020/2021, under perioden 5 september 2020 till 

9 oktober 2020, enligt delegation nr. 2.1, daterad 9 oktober 2020 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, under perioden 8 september 2020 till 9 

oktober 2020, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4.6 eller 6.3, daterad 8 september 

2020 

 Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, under perioden 8 september 2020 till 9 

oktober 2020, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4.1 eller 4.6, daterad 8 september 

2020 
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§ 97 Övrigt  

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde. 
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