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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 34 Justering och dagordning 

Tomas Korpi (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
den 14 juni 2021 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 

b-just.sign: . .. .... .. .. .......... .. ... ... .. . 
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TÄBVO PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/115-04 

§ 35 Ekonomisk rapport per maj 2021 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 
18,9 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 17,3 mnkr inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,1 mnkr inom 
näringslivsverksamheten samt en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom 
arbetsmarknadsverksamheten. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens positiva avvikelse med 17,3 mnkr utgörs 
11,5 mnkr 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. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 
2021 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021. 
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TÄBVU PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/38-04 

§ 36 Fördelning av statsbidraget Extra skolmiljard 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 2021. 
Statsbidraget Extra skolmiljard fördelas per kommun proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6-19 år som är folkbokförda i kommunen. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Täby kommun erhåller 
8 495 038 kr. 

Statsbidraget föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby 
kommun den 1 juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. En proportionell fördelning på lika villkor möjliggör för varje 
huvudman, fristående såväl som kommunal, att kompensera för pandemins effekter för 
sina elever. 

Motsvarande ärende behandlas också av barn- och grundskolenämnden den 9 juni 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att statsbidraget Extra skolmiljard 
fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 1 
juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, under förutsättning att samma beslut fattas av barn- och 
grundskolenämnden den 9 juni 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att delegera till utbildningschef att 
underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av statsbidraget Extra 
skolmiljard. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

. b Just.s1gn: .... .. .. ..... .......... ....... . . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/48-04 

§ 37 Förslag till verksamhetsplan 2022 

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för 
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. 
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, 
nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-
2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024. 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin 
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 
ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 24 maj 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del 
avseende Förslag till verksamhetsplan 2022, daterat den 4 maj 2021 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Tomas Korpi (S) deltar ej i beslutet. 

Manuela Lindh (SD) deltar ej i beslutet. 

Uttalande 

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

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

just.sign: 



Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2021-06-10 

UTTALANDE 

Arende 4: Förslag till verksamhetsplan 2022 

Den socialdemokratiska Uymnasie- och näringslivsnämndsgruppen deltar inte i dagens 
beslut avseende förslaget till verksamhetsplan för 2022 utan hänvisar till vårt eget 
förslag till verksamhetsplan som vi presenterar i november. 

Täby. 2021-06-10 

För den socialdemokratiska Gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 

-~ lf!UA if1rJ . 
Tomas Korpi (S) / 
Gruppledare 
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TÄBVO PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/37-69 

§ 38 Ärende från Tomas Korpi (5)- Sommarjobb 2021 

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 19 april 2021 nyttjade Tomas 
Korpi (S) sin initiativrätt som ledamot och yrkade följande: 

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 april 2021, § 33, 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att avslå ärendet. 

Tomas Korpi (S) yrkar bifall till den första att-satsen i ärendet: 

att Täby ser över möjligheter att under 2021 utöka antalet sommarjobb. 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens yrkande om att avslå ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att avslå ärendet. 

just.sign: .... ... ...... ..... ............ . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/43-09 

§ 39 Fastställande av hanteringsanvisningar och gallringsbeslut för 
gymnasie- och näringslivsnämnden 

I Täby kommuns arkivregler, beslutade i kommunfullmäktige den 19 februari 2007, § 9, 

stadgas att varje myndighet ska fastställa en informationsredovisning bestående av 
arkivbeskrivning och hanteringsanvisningar. För att uppfylla kraven i arkivlagen 
(1990:782) och Täby kommuns arkivregler behöver gymnasie- och näringslivsnämnden 
fastställa sin informationsredovisning samt fatta övriga nödvändiga gallringsbeslut. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 17 maj 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att tillämpa den kommungemensamma 
klassificeringsstrukturen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
den 17 maj 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa hanteringsanvisningar för 
verksamhetsområde 1 Verksamhetsledning , enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 
daterat den 17 maj 2021. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa hanteringsanvisningar för 
verksamhetsområde 2 Verksamhetsstöd, enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 
den 17 maj 2021. 

4. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa hanteringsanvisningar för 
verksamhetsområde 7 Utbildning i tillämpliga delar, enligt bilaga 4 till 
tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021. 

5. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa hanteringsanvisningar för 
verksamhetsområde 10 Särskilda samhällsinsatser, enligt bilagas till 
tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021. 

6. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att tillämpa kommunens generella 
gallringsföreskrifter, fastställda av kommunstyrelsen den 7 mars 2016, § 34, enligt 
bilaga 6 till tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021. 

Expedieras: 

Kommunarkivet 

Berörda verksamheter 
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TÄBVO PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/42-00 

§ 40 Sammanträdesdagar för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för år 2022. 

Veckodag för gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträden år 2022 föreslås vara 
torsdagar, med undantag för september och oktober månad då sammanträdet är förlagt 
på en tisdag. Sammanträdestiden är klockan 18.00 om inte annat anges i respektive 
kallelse. 

Sammanträdena har förlagts med hänsyn till budgetprocess, skollov samt 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar. 

Förslaget till sammanträdesdatum för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är: 

Våren2022 Hösten 2022 
10 februari 20 september 
24 mars 18 oktober 
28 april 8 december 
16 juni 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 
2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/30-69 

§ 41 Svar på motion: Antimobbning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige, den 14 december 2020, lyft 
olika åtgärder som hon menar behöver vidtas inom arbetet med att förebygga och åtgärda 
mobbning. Motionären föreslår att kommunen ska säkra att all skolpersonal i Täby 
kommun får utbildas i ett vetenskapligt beprövat antimobbningsprogram. Därutöver 
föreslås att barn- och grundskolenämnden årligen ska få rapportering rörande hur många 
barn som har mobbats under året samt hur det systematiska kvalitetsarbetet för att 
förhindra mobbning utvecklas. 

Täby kommun bedriver i enlighet med diskrimineringslagen och skollagen ett målinriktat 
arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och 
förhindra trakasserier och kränkande behandling. Upparbetade rutiner för det främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbetet finns på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå. 

Täbys skolor bedriver ett systematiskt arbete inom vilket elever och all personal 
involveras. Vidare utformas detta arbete utifrån verksamheternas kartlagda behov och 
brister. Gymnasie- och näringslivsnämnden får årligen en redovisning av Åva 
gymnasiums kvalitetsarbete, där även arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar 
analyseras och redovisas. 

Respektive skola har en tydlig rutin och arbetsordning avseende rapportering och 
hantering av kränkande behandling. Hanteringen sker i ett gemensamt journalsystem och 
gymnasie- och näringslivsnämnden får vid varje sammanträde information om inkomna 
anmälningar om kränkningar. 

Motionen behandlas även i barn- och grundskolenämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 7 maj 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att gymnasie- och näringslivsnämnden fattar beslut enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Tomas Korpi (S) yrkar att gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta om bifall till den första och andra att-satsen i motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens yrkande om beslut enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2021. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 
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TÄBYO PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/49-09 

§ 42 Information - Sommarjobb 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en nulägesrapport för sommarjobb i 
Täby kommun 2021, innehållandes en lägesbeskrivning och omfattning av sommarjobb 
2021. 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBY a, PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2019/4-02 

§ 43 Information - Uppföljning av handlingsplanen för 
näringslivsutveckling 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en lägesrapport över det pågående 
arbetet utifrån handlingsplanen för näringslivsutveckling. 

Näringslivschef Caroline Arenander föredrar ärendet och informerar även om 
företagsklimatet i kommunen utifrån Svenskt Näringslivs enkätundersökning Lokalt 
företagsklimat. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBVO PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/40-62 

§ 44 Information - Närvarouppföljning Åva gymnasium 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts rapporten Närvarouppfö{jning Äva 
gymnasium per den 7 maj 2021 som innehåller närvarostatistik för vårterminen 2021 till 
och med den 7 maj 2021. 

Utbildningschef Maria Assarsson föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet . 

.. bJust.s1gn: ...... .. ....... ................. . 
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TÄBY a, PROTOKOLL 
2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/41-63 

§ 45 Information - Myrängsskolan och Ängsholmsskolan - Täby 
grundsärskola bildar en ny resultatenhet 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en skriftlig information om att det i ett 
tjänsteutlåtande till barn- och grundskolenämndens sammanträde den 9 juni 2021 
föreslås att Myrängsskolan och Ängsholmsskolan - Täby grundsärskola ska bilda en 
resultatenhet. Eftersom Ängsholmsskolan - Täby grundsärskola delar lokaler med två 
enheter som sorterar under gymnasie- och näringslivsnämnden och förslaget avser att 
leda till att verksamhetsområde utbildning tillsätter en gemensam rektor för samtliga fyra 
enheter informeras gymnasie- och näringslivsnämnden om ärendet. 

Utbildningschef Maria Assarsson föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 

f3
just.sign: ................... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 46 Information - Ansökningar efter omvalsperioden gymnasievalet 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med statistik över 
ansökningar efter omvalsperioden i gymnasievalet 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 47 Information - Utbildningsanordnare SFI 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, ger en muntlig statusrapportering om det 
pågående arbetet för att få en utbildningsanordnare för SFI etablerad i Täby. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 

,ty
just.sign : ... ........................... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 48 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit sedan föregående sammanträde. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 49 Anmälan om kränkande behandling 

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit sedan föregående 
sammanträde. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 50 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser med mera under perioden 13 april 2021 till 2 juni 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/32-69 

§ 51 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-06-03 
• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 6.3 och 6.6, fattade under perioden 2021-04-10 - 2021-06-01, daterad 
2021-06-01 

• Förteckning över beviljade beslut om förlängda studier enligt delegation nr. 3.1, 

fattade under perioden 2021-04-22 - 2021-05-31, daterad 2021-05-31 
• Förteckning över beviljade beslut om inackordering till elev med offentlig 

huvudman enligt delegation nr 2.1, fattade under perioden 
2021-05-10 - 2021-05-31, daterad 2021-05-31 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om bidrag till huvudman på 
nationellt program för studier vid Svenska skolan utomlands enligt delegation nr 
3.6, fattade under perioden 2021-04-23 - 2021-05-31, daterad 2021-05-31 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-06-10 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 52 Övrigt 

Manuela Lindh (SD) ställer en fråga om Beslut omförlängd avstängning av elev 
från Äva gymnasium. 
Utbildningschef Maria Assarsson redogör för hur händelsen som ligger till grund 
för beslutet har hanterats inom verksamheten. 

Ordföranden önskar nämnden en trevlig sommar . 

. . b 
Just.s1gn: ... ............ ... .. ..... ..... .. . 
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