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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 1 Justering och dagordning 

Tomas Korpi (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger den 24 

mars 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2019/57-04 

§ 2 Årsredovisning 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av 
uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2020 har 
kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 
är god. Resultatet är att ett mål är uppnått och att tre mål är på väg att uppnås. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 25,5 mnkr 
viket motsvarar 6 % av nämndens budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar uppgår till 2,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,9 
mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 4 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Ärsredovisning 2020 för 
gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 4 februari 2021 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning . 

. . b-
JUSl.s1gn: ....... ...... .. .......... .... ... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/20-04 

§ 3 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 
2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering är att den av 
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 
slut till kommande års budget. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 25,5 mnkr för 
driftbudgeten enligt bokslut 2020. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 12,1 

mnkr till år 2021. 

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa 
generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om 
inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan 
åren. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens investeringsbudget föreslås inte förändras genom 
om budgetering. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och näringslivsnämnden medges 
ombudgetera 12,1 mnkr av 2020 års utfall till driftbudgeten år 2021 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och näringslivsnämnden medges 
ingen ombudgetering till investeringsbudgeten år 2021 enligt tjänsteutlåtande 
daterat den 25 februari 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2019/84-04 

§ 4 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar för 
den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområden. Den interna kontrollplanen 
för 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljningen av att ekonomiska rutiner, lagar och 
policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljningen och 
utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av den interna kontrollen görs i 
årsredovisningen. 

Uppföljningen för helåret visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, 
men det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som 
framför allt behöver förbättras är attesttidpunkt för leverantörsfakturor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 25 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern 
kontrollplan 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 25 februari 2021, 

och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade uppföljning 
av intern kontroll. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/16-02 

§ 5 Svar på remiss från Region Stockholm - Näringslivs- och 
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 

Täby kommun har från Region Stockholm fått Näringslivs- och tillväxtstrategi.för 
Stockholmsregionen på remiss. 

De förslag till inriktningsområden och insatser som har identifierats i strategin bedöms 
relevanta för att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och 
hållbara tillväxt. 

Inom inriktningsområdena är det viktigt med insatser kopplade till de små- och 
medelstora företagen samt till kompetensförsörjning. Vidare är det angeläget att belysa 
sådant som riskerar att hindra den regionala tillväxten och konkurrenskraften så som den 
kommunalekonomiska utjämningen, avsaknaden av kapacitetsstark 
transportinfrastruktur samt den framtida bristen i antalet gymnasieplatser. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 17 februari 2021. 

Yrkanden 

Tomas Korpi (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Carl Henrik Svenson (M) och Sofia Paulsson (M) yrkar bifall till 
samhällsutvecklingskontorets förslag. 

Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att det avslås. 
Ärendet ska därmed avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på samhällsutvecklingskontorets förslag och 
finner att gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar enligt detta. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenjöreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 17 februari 2021 till 
Region Stockholm som sitt svar på remissen Näringslivs- och tillväxtstrategi.för 
Stockholmsregionen. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslutför egen del 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Reservation 

Tomas Korpi (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 
Manuela Lindh (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Kommunstyrelsen 



Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2021-03-18 

YRKANDE 

Ärende 5: Svar på remiss från Region Stockholm- Näringslivs- och 
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 

Täby kommun har från Region Stockholm ratt Näringslivs- och tillväxtstrategi för 
Stockholmsregionen på remiss. Remissvaret innehåller flera välmotiverade synpunkter, bl.a. 
angående infrastruktur och kompetensförsörjning. Utöver det innehåller dock remissvaret en 
synpunkt på det kommunala utjämningssystemet, ett system som sägs utgöra ett tillväxthinder 
för regionen. Socialdemokraterna instämmer inte i detta, utan anser istället att 
utjämningssystemet stödjer tillväxten i den majoritet av regionens kommuner erhåller extra 
resurser via utjämningssystemet. I motsats till remissvaret anser vi m.a.o. att 
utjämningssystemet ger dessa kommuner bättre förutsättningar att skapa god infrastruktur, 
tillräckligt med bostäder samt god samhällsservice för en hållbar tillväxt, något som i sin tur 
gagnar regionen som helhet. 

Med anledning av detta yrkar den socialdemokratiska Gymnasie- och 
näringslivsnämndsgruppen på: 

att yttrandet daterat den 17 februari 2021 återremitteras och att avsnitten om det 
kommunala utjämningssystemet utgår. 

Täby, 2021-03-18 

För den socialdemokratiska Gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 

Tomas Korpi (S) 
Gruppledare 

I (2) 



RESERVATION 

Om yrkandet inte bifalls reserverar jag mig till förmån för vårt yrkande. 

2 (2) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/21-64 

§ 6 Svar på remiss: Samverkande krafter för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 

Täby kommun har erbjudits att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet 
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvuxför elever med 
svenska som andraspråk (SOU 2020:66). Svaret ska vara Utbildningsdepartementet 
tillhanda senast den 8 april 2021. 

Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av förändringar 
när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i 
kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Täby kommun 
menar att det inte framgår av utredningen att kommunen får kompensation för de 
faktiska kostnader som skulle uppstå om förslagen om ett kommunalt språkansvar och en 
obligatorisk litteracitetskartläggning blir verklighet. Enligt Täby kommun hade det varit 
att föredra om utredningen slagit fast att kommunerna kommer att få full ersättning för 
de faktiska kostnader som förslagen genererar. Täby kommun instämmer i utredningens 
slutsatser att det krävs åtgärder för att fler sfi- elever ska kunna erbjudas en utbildning av 
god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar. Därutöver behövs 
genomströmningen inom sfi förbättras och övergången till och kombinationer med annan 
utbildning underlättas. Detta är också områden där Täby kommun redan har vidtagit 
lokala åtgärder för att lösa. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 9 mars 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande daterat den 4 mars 2021 till 
Utbildningsdepartementet som sitt remissvar gällande betänkandet Samverkande krafter 
- för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvuxför elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66). 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/17-00 

§ 7 Revidering av gymnasie- och näringslivsnämndens 
delegationsordning 

Gymnasie- och näringslivsnämndens delegationsordning är en förteckning över 
ärendetyper där gymnasie- och näringslivsnämnden har delegerat beslutanderätten till en 
tjänsteman eller en förtroendevald. Delegationsordningen har setts över och ett antal 
ändringar och tillägg föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 16 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning 
daterad den 16 februari 2021. 

Expedieras: Berörda delegater 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/8-62 

§ 8 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser år 2020 

Gymnasie- och näringslivsnämnden är vårdgivare för elevhälsan. Vårdgivarens ansvar är 
bland annat att skapa en säkerhetskultur i verksamheter som utför hälso- och 
sjukvårdande arbete, där alla medarbetare får utbildning och fortbildning i 
patientsäkerhetsfrågor. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 19 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 
2020 - Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser, daterad den 1 februari 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/11-64 

§ 9 Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning 2020 

Rapporten innehåller en uppföljning och analys av flera delar av vuxenutbildningen i 
Täby, men också jämfört med KCNO som helhet. Under året har fler elever än tidigare 
sökt utbildningar inom Komvux. Flest sökande finns inom de gymnasiala utbildningarna. 
Den största minskningen har skett inom sfi-undervisningen. Året har inneburit stora 
förändringar både för kommuninvånare och för medarbetare inom KCNO. I samband 
med övergången till distansundervisning och genom nedstängningen av drop in
verksamheten inom kansliet, förändrades förutsättningarna för dialog och möten. 

Täby vuxenutbildning fortsätter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet där en hög andel 
av eleverna når godkända resultat. Eleverna är generellt nöjda med sina studier och 
resultaten på den länsgemensamma enkäten visar att eleverna inom de allra flesta 
områden i en hög grad instämmer i olika påståenden om en hög kvalitet. Arbetsron och 
känslan av trygghet på skolorna behöver emellertid stärkas och lärarna behöver ge en 
tydligare och snabbare återkoppling. Analysen visar att satsningar inom studie- och 
yrkesvägledning är viktiga. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 8 februari 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 
Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning 2020, daterad den 8 februari 2021. 

fy_
just.sign: . .. ..... ...... ..... ........... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/7-79 

§ 10 Information - Uppföljning av handlingsplanen för stärkt integration i 
Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en skriftlig återrapportering av det 
fortsatta arbetet utifrån handlingsplanen för stärkt integration i Täby. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 

b-just.sign : ..... .. ..... .... ......... ... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2019/4-02 

§ 11 Information - Uppföljning av handlingsplanen för 
näringslivsutveckling 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en skriftlig lägesrapport om arbetet 
utifrån handlingsplanen för näringslivsutveckling. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 12 Information - Matematikdiagnosen 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel och en skriftlig rapport över 
resultatet från det diagnostiska prov i matematik som utfördes under höstterminen 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 13 Information - Preliminära antagningssiffror gymnasievalet 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med statistik över 
ansökningar i den första ansökningsperioden av gymnasievalet 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 



18 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 14 Information - Sammanställning av statsbidrag 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts sammanställningar över beviljade 
statsbidrag inom skolområdet under åren 2017 till 2020. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 15 Information - SFI 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter tillika skolchef för vuxenutbildning, 
informerar om aktuell status kring SFI-anordnare i Täby kommun. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 16 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål 
sedan föregående sammanträde, daterad den 11 mars 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 17 Anmälan om kränkande behandling 

En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling i 
gymnasieskolan mellan den 7 december 2020 och 8 februari 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

be 
just.sign: ................................ . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 18 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 3 december 2020 till 10 mars 2021 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/32-69 

§ 19 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut till nämnd 18 mars 2021, daterad 
den 11 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om bidrag till huvudman på 
nationellt program för studier vid Svenska skolan utomlands enligt delegation nr 
3.6, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 1 januari 2021 till 8 mars 2021, 

daterad den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr. 6.3 och 6.6, fattade under perioden 1 december 2020 till 8 mars 2021, daterad 
den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4.6 eller 6 .3, 

fattade under perioden 11 december 2020 till 16 februari 2021, daterad den 11 

december 2020. 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4 .6 eller 6.3, 

fattade under perioden 17 februari 2021 till 8 mars 2021, daterad den 17 februari 
2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-18 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 20 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde. 
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