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TÄBY a, 
GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 98 Justering och dagordning 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Manuela Lindh (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger 
rum torsdagen den 17 december 2020. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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TÄBYU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/115-04 

§ 99 Årsbudget 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettoårsbudget för 2021 uppgår till 413,4 mnkr och 
ökar med 24,7 mnkr jämfört med föregående år. Förslaget till årsbudget baseras på den 
av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för år 2021 och är uppräknad 
generellt med en procent. 

De väsentliga förändringarna för 2021 beror, utöver generell uppräkning med en procent 
( ej gymnasiepengen), främst på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan och 
ökade kostnader för lokaler. 

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasieregion (Storsthlm) 
och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att 
kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen 
för programpengen. Storsthlm har beslutat att inte räkna upp programpengen för år 
2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget för 
2021 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2020. 

Manuela Lindh (SD) deltar ej i beslutet. 

Tomas Korpi (S) deltar ej i beslutet. 

Uttalande 
Tomas Korpi (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (se bilaga). 

5 



Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2020-12-10 

UTTALANDE 

Ärende 2: Årsbudget 2021 för Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende årsbudget 2021 för Gymnasie

och näringslivsnämnden. lstället hänvisar vi till vått eget budgetalternativ som förelades 

kommunfullmäktige i samband med behandlingen av vcrksamhctsplan och budget för 

Täby kommun 2021 . 

Täby. 2020-12-1 0 

för den socialdemokratiska Gymnasie- och näringslivsnäm11dsgruppen 

' ___;----
I 

/t,/ ,I I -' ✓ 
V(, . /,. 'I I . t t,, ,· f[7;' 

Tomas Korpi (S) 

Gruppledare 



TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/119-04 

§ 100 Intern kontrollplan 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Gymnasie- och näringslivsnämnden har 
ansvar för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna 
kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och 
konsekvensanalys. Gymnasie- och näringslivsnämndens förslag till intern kontrollplan 
2021 omfattar följande riskområden: 

• Upphandling 
• Statsbidrag 
• Krishantering 
• Sekretess 
• Arbetsmiljöansvar 
• Elever med behov av särskilt stöd 
• Återsökning från migrationsverket 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2021 

enligt tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/120-04 

§ 101 Bidragsbelopp 2021 för särskild utbildning för vuxna 

Täby kommun erbjuder särskild utbildning för vuxna i enlighet med 20 kap. 3 § skollagen 
(2010:800 ). Det finns ingen gemensam prislista för särskild utbildning för vuxna inom 
samverkansområdet i Storsthlm. Bidragsbeloppen ska därför baseras på Täby 
gymnasiesärskolas budget för utbildningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden fastställer bidragsbelopp för år 2021 för särskild 
utbildning för vuxna enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2020. 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/200-62 

§ 102 Utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på 
Åva gymnasium 

Efterfrågan på platser till några av de högskoleförberedande program som erbjuds på Åva 
gymnasium har de senaste åren visat på ett ökat söktryck, med betydligt fler elever som 
sökt utbildningarna än som har kunnat erbjudas plats. Det handlar framförallt om 
samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, men även 
naturvetenskapsprogrammet. Samtidigt går det att observera ett minskat intresse från 
eleverna att söka till några av yrkesprogrammen på Åva gymnasium, exempelvis barn
och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Detta är en utveckling som 
känns igen inte bara inom regionen, utan även nationellt. 

En utredning behöver tillsättas för att djupare undersöka och analysera vilket 
programutbud och dimensionering av platser som från och med läsåret 2022/23 ska 
erbjudas på Åva gymnasium för att kunna motsvara elevernas efterfrågan. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att 
utreda efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på Åva gymnasium. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utredningen ska redovisas för 
nämnden i juni 2021. 

. . /411 . . . ; Jldt 
ordf.s1gn ... ~/!.f ···· ···· ·· 1ust. s1gn ... ... ................... ...... .. . 
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TÄBY a, 
GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/113-64 

§ 103 Information - Rapportering utvecklingsarbetet av 
kombinationsutbildningar 

Nämnden har tillsänts en rapport över utvecklingsarbetet med kombinationsutbildningar 
inom svenska för invandrare (SFI). 

Utbildningschef Maria Assarsson föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/84-62 

§ 104 Information - Närvarouppföljning Åva gymnasium 

Nämnden har tillsänts rapporten Närvarouppföljning Äva gymnasium per den 30 

oktober 2020 som innehåller närvarostatistik för höstterminen 2020 till och med den 30 

oktober. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

§ 105 Information - Statusuppdatering näringslivsarbetet 

Nämnden har tillsänts ett bildspel med en statusuppdatering över kommunens 
näringslivsarbete. 

Biträdande näringslivschef Caroline Arenander föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

§ 106 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Nämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan föregående 
sammanträde, daterad den 10 december 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 

,P . .:l c (l, 
just. sign: ............... ...... .. .. . 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 107 Anmälan om kränkande behandling 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling mellan den 26 
oktober 2020 och den 30 november 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 108 Anmälan av skrivelser m.m. 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 12 oktober 2020 till 2 december 
2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Dnr GNN 2020/13-69 

§ 109 Anmälan av fattade delegations beslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad den 3 december 2020 

• Förteckning över beslut om beviljande av stöd till inackordering till elev med offentlig 
huvudman för läsåret 2020/2021, enligt delegation nr. 2.1, fattade under perioden 10 

oktober 2020 till 27 november 2020, daterad den 27 november 2020 

• Förteckning över beslut om avslag av ansökan om tilläggsbelopp i gymnasieskolan, 
enligt delegation nr. 3.7, 4.1 eller 4.6, daterad den 1 december 2020 
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TÄBVU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 110 Övrigt 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Ordföranden önskar nämnden en god jul och ett gott nytt år. 
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