
PROTOKOLLTÄBYU 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Tid och plats för Torsdagen den 16 september 2021 klockan 18.00- 20.20 
sammanträdet Täby kommunhus, TKH4747/Skype 

Beslutande Eva von Wowern (KO), ordförande 
Sofia Paulsson (M), 1:a vice ordförande, närvarande på distans 
Tomas Korpi (S), 2:a vice ordförande, närvarande på distans 
Carl Henrik Svenson (M) närvarande på distans, t o m kl 19.15 
Veronica Duske (M), närvarande på distans, ersätter Carl Henrik Svenson 
från kl 19.15 
Mats Källqvist (M), närvarande på distans 
Sherine Dulski (M), närvarande på distans 
Sven Hagström (M), närvarande på distans, ersätter Lisbeth Sämå (M) 
Robert Stopp (L), närvarande på distans 
Patrik Ferm {L), närvarande på distans 
Roger Björkbacka (C), närvarande på distans 
Manuela Lindh (SO), närvarande på distans 

Ej tjänstgörande Deltar på distans: Eva Lohman (M), Pernilla Staaff (C), Louise Hammargren 
ersättare (KO), Magnus Kortell (S), Lena Ljungbäck (SO) 

lnsynsplats Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 

Övriga deltagare Nämndsamordnare Sara Westin 
Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, chef HR, kommunikation 
och näringsliv Sofia Birk, näringslivschef Caroline Arenander, chef Täby 
kompetenscenter Lennart Krantz, gymnasiechef Lillemor Larsson, utredare 
Lena Lindegren, personalföreträdare Carolina Morell 

Paragrafer §§ 53 - 67 

Justering Den 20 september 2021 

Sekreterare Sara Westin 

Ordförande ~ D) --

JJvWA~t~ i~r 11 
Justerande Manuela Lindh (SO) 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 Överklagandetiden går ut 2021-10-12 

Anslaget sätts upp 2021-09-21 Anslaget tas ned 2021-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

!11~@~Underskrift 

. . I I -~ It Just.s1gn:...... .. .............. .. .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 53 Justering och dagordning 

Manuela Lindh (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger 
rum den 20 september 2021 i Täby kommunhus. 

Eva von Wowern (KD) anmäler en övrig punkt avseende information om årets företagare. 
Dagordningen godkänns därefter. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/85-04 

§ 54 Delårsrapport 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av 
uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 

omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2021. 

Notering 

Det noteras till protokollet att delårsrapporten innehåller ett skrivfel i tabellen på sida 15. 

Prognosen för gymnasie- och vuxenutbildning i egen regi har ändrats till en positiv 
avvikelse med 13,4 mnkr (tidigare 13,2 mnkr). Denna korrigering påverkar även texten på 
sidan 14 och tabellen på sidan 15 som summerar prognosavvikelsen för 
verksamhetsområdet gymnasie- och vuxenutbildning och nämnden. Summeringen av 
verksamhetsområdet gymnasie- och vuxenutbildning ökar till 19,6 mnkr (tidigare 19,4 

mnkr) och summeringen för nämnden ökar till 21,9 mnkr (tidigare 21,7 mnkr). 
Delårsrapport 2021 med rättelse ska tillsändas nämnden före protokollet justeras. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Förutsatt rättelse av skrivfel i delårsrapport 2021 (se Notering) 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2021för 
gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 7 september 2021 och överlämna den 
till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controller Johan Fridell 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/119-04 

§ 55 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för gymnasie-
och näringslivsnämnden 

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar 
bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade 
uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern 
kontrollplan per delår 2021.för gymnasie- och näringslivsnämnden daterad den 15 

augusti 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens 
samlade rapport för uppföljning av intern kontroll. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controller Johan Fridell 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/38-04 

§ 56 Fördelning av statsbidraget Extra skolmiljard - utökade medel 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
ytterligare förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige 2021. Statsbidraget 
Extra skolmiljard, som ursprungligen omfattade totalt 1 miljard kronor 2021, utökas med 
ytterligare 250 miljoner kronor 2021. Täby kommun erhåller genom de utökade medlen 
ytterligare 2 136 166 kr. 

De utökade medlen föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby 
kommun per den 15 september 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 15 september 
2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utökade medel för statsbidraget 
Extra skolmiljard, i enlighet med regeringens beslut den 23 juni 2021 om en 
ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021, fördelas proportionellt 
mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 15 september 2021 i 
förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, under förutsättning att samma beslut fattas av barn- och 
grundskolenämnden den 15 september 2021. 

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

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/31-69 

§ 57 Svar på motion: Elevhälsa ett livsviktigt område 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit 
en rad åtgärder som syftar till att stärka kommunens och elevhälsans arbete rörande 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. 

Täby kommun bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för alla elevers rätt till ett 
tillgängligt lärande. I detta arbete har elevhälsan en viktig roll. Ett särskilt uppdrag för att 
utveckla elevhälsan har nyligen genomförts där insatser mot psykisk ohälsa gavs särskild 
prioritet. 

Motionen behandlas även i barn- och grundskolenämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Elevhälsa ett livsviktigt område, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 



9 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2020/200-62 

§ 58 Fördjupad utredning av efterfrågan och kapacitet avseende 
programutbud på Åva gymnasium 

Vid gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 19 april 2021, § 23, 

redovisades på uppdrag av nämnden ett förslag till inriktnings beslut om framtida 
programutbud Åva gymnasium. Nämnden beslutade vid sammanträdet 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. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutade också 
att den fördjupade utredningen ska redovisas vid gymnasie- och näringslivsnämndens 
sammanträde i september 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2021. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår gymnasie- och näringslivsnämnden att besluta enligt förslag från 
kommunledningskontoret. 

Tomas Korpi (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 samt avslag för punkt 2 (se bilaga). 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Fördjupad 
utredning av efterfrågan och kapacitet avseende programutbud på Äva 
gymnasium, daterad den 23 augusti 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att barn- och fritidsprogrammet 
upphör att erbjudas på Åva gymnasium från och med läsåret 2022/2023. Redan 
påbörjade årskurser 2 och 3 får fullfölja sin utbildning. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att naturvetenskapsprogrammet 
med den särskilda varianten musik upphör att erbjudas på Åva gymnasium från 
och med läsåret 2022/2023. Redan påbörjade årskurser 2 och 3 får fullfölja sin 
utbildning. 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef och rektor Åva gymnasium Lillemor Larsson 

A , 
just.sign: .... .J!...'..k.i...~ ..ordf.sign:~ ······· 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Kommunikationsstrateg Emma Karlsson 

Utredare Lena Lindegren 



Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2021-09-16 

YRKANDE 

Ärende 6. Fördjupad utredning av efterfrågan och kapacitet avseende 
programutbud på Å va gymnasium 

På uppdrag av gymnasie- och näringslivsnämnden har utredningsenheten gjort en 

genomgången av programutbudet vid Å va gymnasium, en genomgång som mynnar ut i ett 

förslag om att lägga ned barn- och fritidsprogrammet (BF) och att också avveckla 
naturvetenskapsprogrammet med inriktning musik. 

Vi ställer oss bakom det senare forslaget, men motsätter oss nedläggningen av BF

programmet. Även om många gymnasiala yrkesprogram precis som BF-programmet har 
relativt få sökande har de visat sig vara en tillförlitlig och förhållandevis snabb väg in på 

arbetsmarknaden. Många aktörer på arbetsmarknaden oroas också över bristen på 

kvalificerad arbetskraft, och senast häromveckan gick Svenskt Näringsliv och 

Landsorganisationen ut med en gemensam debattartikel där de på basis av Svenskt 
Näringslivs rekryteringsenkät konstaterade att de flesta arbetsgivare söker efter gymnasialt 
yrkesutbildade (Dagens arena, 2021-09-08). 

Detta verkar särskilt vara fallet inom barnomsorgen bland kommunerna nordost om 
Stockholm. Som vi tidigare konstaterat anställer många av förskolorna i Täby personal utan 

pedagogisk utbildning. Uppgifter i Kolada visar t.ex. att knappt 50 % av de anställda med 

heltidstjänster på Täbys förskolor saknar relevant utbildning. Detta gäller inte bara Täby, i 
samtliga nordostkommuner är andelen anställda i förskolan utan pedagogisk utbildning 
förskräckande hög. Eftersom det borde vara en självklarhet att förskolorna har utbildad 
personal har vi tidigare yrkat på att man försöker få fler att söka till programmet, t.ex. med 

hjälp av förstärkta rekryteringsinsatser. Givet den påtagliga kompetensbrist som finns i vid 
förskolorna i regionen vore det ett bättre alternativ än att lägga ned BF-programmet. 

I (2) 



Med anledning av detta yrkar den socialdemokratiska gymnasie- och 
näringslivsnämndsgruppen: 

- bifall till punkt 1 (godkännande av rapporten) och 3 (nedläggning av NY/musik) i 
tjänsteutlåtandet, 

- avslag till punkt 2 (nedläggning av BF-programmet) i utlåtandet. 

Täby, 2021-09-16 

För den socialdemokratiska gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 

MMk{'-
Tomas Korpi (S) v 

Gruppledare 

RESERVATION 

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

2 (2) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/128-62 

§ 59 Läsårsdata för läsåret 2022/2023 

Läsårsdata för läsåret 2022/2023 behöver fastställas. Enligt gymnasieförordningen 
(2010:2039) 3 kap. 1 och 2 §§ ska läsåret börja i augusti och sluta senast i juni, omfatta 
minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 
läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2022/2023 innehåller för elever inom gymnasiet och 
gymnasiesärskolan: 

• 179 skoldagar 

• 13 lovdagar inom terminstid 

• 5 studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

• 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 
professionsutveckling 

Höstterminen startar onsdagen den 17 augusti och slutar onsdagen den 21 december 
2022. 

Vårterminen startar tisdagen den 10 januari 2023 och slutar tisdagen den 13 juni 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa läsårsdata för läsåret 
2022/2023 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor delegation att vid behov 
tidigarelägga starten för elever i årskurs 1. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor på gymnasiesärskolan 
delegation att anpassa läsårsdata utifrån elevernas behov. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

/4 -X, 
just.sign: .... L············ ················ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/7-79 

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en skriftlig återapportering av det 
pågående arbetet utifrån handlingsplanen för stärkt integration. Bilagt till rapporten finns 
även en rapportering av arbetet med kombinationsutbildningar inom svenska för 
invandrare (sfi). 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/127-69 

§ 61 Information - Kommunens aktivitetsansvar våren 2021 

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

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 62 Information - Utbildningsanordnare SFI 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter tillika skolchef för vuxenutbildning, 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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 63 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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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 64 Anmälan om kränkande behandling 

En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling i 
gymnasieskolan mellan den 7 juni 2021 och 6 september 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 



17 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 65 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser med mera under perioden 3 juni 2021 till 8 september 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2021/32-69 

§ 66 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-09-09 

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

fattade under perioden 2021-07-02 - 2021-09-02, daterad 2021-09-02 

• 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 2021-06-08 - 2021-09-02, daterad 2021-09-02 

• Förteckning över beviljade beslut av ansökningar om tilläggsbelopp i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4.6 eller 6.3, 

fattade under perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr. 3.7, 4.5, 4.6 eller 6.3, 

fattade under perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2021-06-02 - 2021-09-06, daterad 2021-

09-06 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-09-16 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 67 Övrigt 

Ordförande Eva von Wowern berättar att Årets Företagare i Täby har utsetts och 
näringslivschef Caroline Arenander informerar nämnden om vilka som har tilldelats 
priset för år 2021. 
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