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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 21 Justering och dagordning 

Manuela Lindh (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger 
den 22 april 2021 i Täby kommunhus. 

Tomas Korpi (S) anmäler ett övrigt ärende. Se § 33. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/115-04 

§ 22 Budgetuppföljning per mars 2021 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 
15,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 15,1 mnkr inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsverksamheten och dels en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom 
näringslivsverksamheten. 

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse med 15,1 mnkr varav 
11,5 mnkr utgörs av ombudgetering av tidigare års överskott. Utöver ombudgetering av 
tidigare års överskott beror avvikelsen främst på lägre kostnader än budget för volymer 
inom gymnasiet och gymnasieverksamheten i egen regi. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,2 mnkr vilket är i nivå med budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 14 april 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 
2021.för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 14 april 2021 och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/200-62 

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

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 10 december 2020, § 102, 

gavs utbildningschefen i uppdrag att tillsätta en utredning av efterfrågan och kapacitet 
avseende programutbud på Åva gymnasium. Utredningens resultat och förslag till 
förändrat programutbud redovisas här. Vid sammanträdet föreslås nämnden ge 
utbildningschef i uppdrag att fördjupat utreda olika konsekvenser för elever, personal och 
arbetsmiljö om utbudet förändras på det sätt som utredningen föreslår. Därefter kan ett 
beslut avseende programutbud för Åva gymnasium från och med läsåret 2022/2023 

fattas vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i september 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 16 april 2021. 

Yrkanden 

Tomas Korpi (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med följande tillägg 
(bilaga 1): 
- att utbildningschefen även ges i uppdrag att analysera hur man skulle kunna öka antalet 
sökande till barn- och fritidsprogrammet och att detta redovisas i samband med GNN:s 
sammanträde i september 2021. 

Sofia Paulsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och yrkar avslag på 
tilläggsyrkandet från Tomas Korpi (S). 

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner att 
gymnasie- och näringslivsnämnden bifaller det. 

Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet från Tomas Korpi (S) under proposition och 
finner att gymnasie- och näringslivsnämnden avslår det. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att 
fördjupat utreda konsekvenserna för elever, personal och arbetsmiljö om Åva 
gymnasiums programutbud från och med läsår 2022/2023 förändras på det sätt 
som utredningen föreslår. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att den fördjupade utredningen ska 
redovisas vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde i september 
2021. 



Socialdemokraterna Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnclen 202 1-04- J 9 

YRKANDE 

Ärende 3. Utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbudet på 

Åva gymnasi um 

Genomgången aY Avas programutbud är grundlig. och del är viktigt at1 fortsätta arbetet med 

de problem och möjligheter som lyfts i utredningen. Ett av problemen rör det sviktande 

elevunderlaget till några av programmen. främst de yrkcsorienterade. Barn- och 

frit idsprogranrn1et (BF) nämns här som särskilt problemat iskt. och etta\· förs lagen är att BF

programmet läggs ned. 

Som påpekas i utredningen är et1 minskat antal sökande till ;, rkes01iemerade program ett 

generellt problem i Sverige. Detta är ett problem a\ flera skäl. bl.a. eftersom en a\·slutad 

) rkesuthi ldn ing ofta är ett snabbt sätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Koitare 

yrkesutbildningar kan i.ex. vara ett m) cket framgangsrikt sätt för nyanlända att fa in en fot pa 

den svenska arbetsmarknaden. Det kan därför vara förhastat att lägga ned BF-programrnet. 

särski lt som många av förskolorna i Täby anställer personal utan pedagogisk utbildning. 

Uppgifter i Kolada visar t.ex. att knappt 50 ?,'o av de anställda med heltidstjänster på Tähys 

förskolor saknar pedagogisk utbildning. Eftersom det är önskvärt att kommunens förskolor 

har utbildad personal vore ett allemati\' till nedläggning att man istäl let försöker fä f1er att 
söka till programmet. t.ex. med hjälp av förstärkta rekryteringsinsatser. 

Med anledning aY detta yrkar den socialdemokratiska G) nrnasie- och 

närings] i vsnämndsgruppen: 

bifal l till tjiinsteutlMandet. 

att utbil<lningschefen även ges i uppdrag att analysera hur man skulle kunna öka antalet 

sökande till barn- och fritidsprogrammet och att dena redovisas i samband med GNN:s 

sammanträde i september :2021. 

I (2) 



Täby. 2021-04-19 

För den socialdemokratiska Gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 

Tomas Korpi (S) ' 

Gruppledare 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/19-00 

§ 24 Årsrapport från dataskyddsombudet- Dataskyddsarbetet 2020 för 
gymnasie- och näringslivsnämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. Kommunens 
dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 
bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har 
bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2020). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 5 mars 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkännaÄrsrapportfrån 
dataskyddsombudet - Dataskyddsarbetet 2020 för gymnasie- och näringslivsnämnden, 
daterad den 5 mars 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/27-62 

§ 25 Elevstatistik vårterminen 2021 

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, komvux som 
särskild utbildning, 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 i Täby kommun och i Danderyds kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 21 mars 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden godkänner rapporten Elevstatistik vårterminen 
2021, daterad den 21 mars 2021. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/29-66 

§ 26 Information - Prognosrapport för Åva gymnasium, Täby 
språkintroduktion, Ängsholmsskolan - Täby gymnasiesärskola och 
Täby Lärvux 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en prognosrapport avseende 
måluppfyllelsen för läsåret inom Åva gymnasium, Täby språk.introduktion, 
Ängsholmsskolan - Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/28-69 

§ 27 Information - Kommunens aktivitetsansvar hösten 2020 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om arbetet 
med det kommunala aktivitetsansvaret hösten 2020 och en handlingsplan för 
kommunens aktivitetsansvar år 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 28 Information - Näringslivsinsatser i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel om näringslivet i Täby 
kommun, innehållandes statistik från år 2020, information om utökat stödpaket med 
anledning av covid-19, resultat från Nöjd Kund Index, information om 
Nyföretagarcentrum och samverkan mellan utbildningsområdet och näringsliv. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 29 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit sedan föregående sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 30 Anmälan om kränkande behandling 

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit sedan föregående 
sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 31 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 11 mars 2021 till 12 april 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/32-69 

§ 32 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut till nämnd 2021-04-19, daterad 2021-04-12 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr. 6 .3 och 6.6, fattade under perioden 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-

04-09 
• 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 2021-03-08 - 2021-04-12, daterad 2021-04-12 

• 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 2021-03-09 - 2021-04-09, 

daterad 2021-04-09 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-19 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/37-69 

§ 33 Övrigt 

Tomas Korpi (S) nyttjar som ledamot sin initiativrätt och yrkar följande (bilaga 2): 

att Täby ser över möjligheter att under 2021 utöka antalet sommarjobb, 
att resultatet av denna översyn återrapporteras till GNN på sammanträdet i juni 
2021. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Tomas Korpi (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot yrkandet från Tomas Korpi (S) om att 
ärendet ska avgöras idag under proposition, och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller yrkandet om bordläggning. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 



Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2021-04-19 

YRKANDE 

Ärende 13: Övrigt 

Läget på arbetsmarknaden är for närvarande ansträngt och det kan dröja länge innan 

arbetslösheten i Sverige och Täby kommer ner till mer normala nivåer. Alt ha va1it arbetslös 

är förknippat meJ både lägre framtida inkomster och en högre risk att återigen bli arbetslös. 

Det är därför viktigt att man i Täby gör vad man kan för att motverka den utslagning som kan 

bli följden av hög arbetslöshet. något som speciellt riskerar drabba ungdomar och 

nyinvandrade på väg in på arbetsmarknaden. Dessa är särski lt utsatta eftt:rsom de ofta saknar 

någon form av arbetslivserfarenhet som de kan häm·isa till i samband med att de söker arbete. 

Sysselsättningsåtgärder av olika slag har visat sig vara ett effekti\1 verktyg i arbetet med att 

förhindra långvarig utslagning, och vi socialdemokrater )Tkar därför: 

att Täby ser över möjligheterna att under 2021 utöka antalet somma~jobb. 

att resultatet av denna översyn återrappo11eras ti Il Gl\1N på sammanträdet i juni 2021. 

Täby. 2021-04-19 

För den socialdemokratiska Gymnasie- och näringsl iYsnämndsgruppcn 

1;;;;;~1 
Tomas Korpi (S) ' 

Gruppledare 

I ( I ) 




