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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-18 Överklagandetiden går ut 2021-11-16 

Anslaget sätts upp 2021-10-26 Anslaget tas ned 2021-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

Underskrift Kajsa Staaf 
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§ 68 Justering och dagordning 

Magnus Kortell (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

den 25 oktober 2021 i Täby kommunhus.  

Ordförande Eva von Wowern (KD) anmäler en övrig punkt avseende information om 

persontransporter.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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§ 69 Information från Svenskt Näringsliv angående rankingen ”Lokalt 
företagsklimat” 

Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv, informerar om resultatet av 

undersökningen Lokalt företagsklimat 2021 och Täby kommuns placering i rankingen.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2020/115-04 

§ 70 Budgetuppföljning per september 2021 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 

29,5 mnkr, vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 27,9 mnkr inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,3 mnkr inom 

näringslivsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,0 mnkr inom 

arbetsmarknadsverksamheten samt en negativ avvikelse med 0,7 mnkr inom mottagning 

av nyanlända. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhetens positiva avvikelse med 27,9 mnkr 

innehåller ombudgetering av tidigare års överskott motsvarande 11,5 mnkr. Utöver 

ombudgetering av tidigare års överskott beror avvikelsen främst på överskott inom 

verksamheten i egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per 

september 2021 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2021. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell  
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Dnr GNN 2021/50-02 

§ 71 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 
näringslivsverksamhet 

Revisorerna har granskat om gymnasie- och näringslivsnämnden på ett tillfredsställande 

sätt leder, styr och följer upp näringslivsverksamheten och om näringslivsstrategin 

efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.  

Bedömningen av revisorerna är att gymnasie- och näringslivsnämndens ledning, styrning 

och uppföljning av näringslivsverksamheten i huvudsak är tillfredsställande, men att det 

kan finnas en risk att näringslivsstrategin inte efterlevs på ett ändamålsenligt och 

tillfredsställande sätt och att målen inte nås för näringslivsverksamheten i kommunen.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2021.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av kommunens näringslivsverksamhet, daterat den 10 

september 2021, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens 

näringslivsverksamhet. 

Expedieras: 

Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen   
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Dnr GNN 2021/141-62 

§ 72 Utredning av förutsättningarna för att bedriva gymnasieutbildning via 
distansundervisning 

Gymnasie- och näringslivsnämnden ser med anledning av de erfarenheter av 

distansundervisning som erhållits under pandemin ett behov av en utredning för att 

undersöka förutsättningarna att, oavsett huvudman, bedriva gymnasieutbildning via 

distansundervisning i Täby kommun. Utredningen ska bland annat undersöka de 

juridiska förutsättningarna, elevers efterfrågan av en sådan form av utbildning samt 

kostnaden för att bedriva en sådan verksamhet. Utredningens resultat kommer att 

redovisas för nämnden i mars 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att bedriva gymnasieutbildning via 

distansundervisning i Täby kommun. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utredningen ska redovisas för 

nämnden i mars 2022.  

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson  

Gymnasiechef Lillemor Larsson  

Utredare Lena Lindegren   
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Dnr GNN 2021/129-66 

§ 73 Kvalitetsredovisning för Åva gymnasium läsåret 2020/2021 

Täbys kommunala gymnasium fortsätter att anordna en utbildning av hög kvalitet. Det 

faktum att Åva gymnasium på grund av den pågående pandemin till stor del har bedrivit 

fjärr- och distansundervisning, framförallt för årskurs 2 och 3, har präglat det här läsåret 

på flera sätt. En positiv konsekvens är att skolan på grund av detta har tagit ett rejält kliv 

framåt när det gäller digitalisering. Varje medarbetare har utifrån sin nivå utvecklat nya 

digitala färdigheter. När gymnasieskolorna nu åter har öppnats för eleverna tar skolans 

personal tillvara på det bästa från fjärrundervisningen och använder det i klassrummen.  

När det gäller genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen är resultatet på 

yrkesprogrammen våren 2021 14,1, vilket är högre än föregående läsår (13,7). På de 

högskoleförberedande programmen är den genomsnittliga betygspoängen 15,0 vilket är 

samma som 2020. Åva gymnasium är läsåret 2020/2021 en skola som präglas av trygghet 

och trivsel enligt de allra flesta eleverna på skolan. Det har skett en markant ökning av 

resultaten i årets enkäter jämfört med ifjol, både när det gäller trygghet och trivsel men 

också på området nöjdhet. Resultatet indikerar att skolan lyckats väl med att skapa 

trygghet under pandemin. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Åva gymnasium läsåret 2020/2021, daterad den 27 september 

2021. 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Lena Lindegren 
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Dnr GNN 2021/130-66 

§ 74 Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan - Täby grund- och 
gymnasiesärskola läsåret 2020/2021 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola samt komvux 

som särskild utbildning (Lärvux) är huvudsakligen god. Målen om elevernas trygghet, 

kunskaper och inflytande på sitt lärande samt om tillgängligheten i skolans lärmiljö 

uppnås alla. De två målen om medarbetarengagemang uppnås inte. 

För Ängsholmsskolans verksamheter inom gymnasie- och näringslivsnämnden 

prognostiseras en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. Hela avvikelsen beror på ombudgetering 

av tidigare års överskott. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola läsåret 

2020/2021, daterad den 27 september 2021. 

 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson   
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Dnr GNN 2021/140-69 

§ 75 Verksamhetsberättelse – Elevhälsans medicinska och psykologiska 
insatser läsår 2020/2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs av elevhälsans medicinska insatser i Täby kommuns 

skolor inom nämndens ansvarsområde. Vårdgivarens uppdrag är att säkerställa att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. Verksamheten leds av 

verksamhetschef som har vårdgivaransvaret på delegation från vårdgivaren. 

Verksamhetschef leder samt sammankallar den medicinska ledningsgrupp som har det 

medicinska ledningsansvaret. Den medicinska ledningsgruppen består av skolläkare, 

samordnande skolsköterska och samordnande psykolog. Gruppen har avstämning 

kontinuerligt och träffas två gånger varje månad. 

Verksamhetsberättelsen ska ge ett underlag för fortsatt kvalitetsarbete och ska 

presenteras för vårdgivaren av verksamhetschef.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse – 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser läsår 2020/2021, daterad den 24 

september 2021. 

 

Expedieras: 

Enhetschef central elevhälsa, Anna Strand  
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Dnr GNN 2020/89-62 

§ 76 Årlig rapport av arbetet med programutbudet på Åva gymnasium 

Ett av alliansuppdragen till gymnasie- och näringslivsnämnden handlar om att Åva 

gymnasium kontinuerligt ska se över sitt programutbud så att det motsvarar efterfrågan 

från både ungdomar och arbetsmarknad. I oktober 2019 beslutade gymnasie- och 

näringslivsnämnden därför att anta en årlig aktivitetsplan gällande Åva gymnasiums 

arbete med programutbudet. I samband med detta beslutades också att gymnasie- och 

näringslivsnämnden i oktober varje år ska få ta del av en årsrapport som redogör för 

arbetet med de olika aktiviteterna.  

I rapporten redovisas bland annat statistik och reflektioner kring slutantagningen till Åva 

gymnasium inför hösten 2021 och en samlad analys görs utifrån tillgänglig data och 

information. I bilagan till rapporten redogörs mer ingående för hur Åva gymnasium 

under föregående läsår har arbetat med de olika aktiviteter som ingår i aktivitetsplanen 

och till viss del även det som finns att redovisa för hösten 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årlig rapport av arbetet med 

programutbudet på Åva gymnasium, daterad den 22 september 2021.  

 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Lena Lindegren  
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Dnr GNN 2021/131-62 

§ 77 Elevstatistik höstterminen 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 daterat den 24 september 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Elevstatistik 

höstterminen 2021, daterad den 24 september 2021. 
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Dnr GNN 2019/4-02 

§ 78 Information – Uppföljning av handlingsplanen för 
näringslivsutveckling 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en lägesrapport över det pågående 

arbetet utifrån handlingsplanen för näringslivsutveckling.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 79 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål 

sedan föregående sammanträde, daterad den 11 oktober 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 80 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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§ 81 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser med mera under perioden 9 september 2021 till  

10 oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna.  
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Dnr GNN 2021/32-69 

§ 82 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2021-10-11 

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

fattade under perioden 2021-09-03 - 2021-10-04, daterad 2021-10-04 

 Förteckning över beviljade ansökningar av stöd till inackordering till elev med 

offentlig huvudman enligt delegation nr 2.1 för läsåret 2021/2022, fattade under 

perioden 2021-09-08 till 2021-10-04, daterad 2021-10-04 
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§ 83 Övrigt 

- Henrik Mattisson, stabschef utbildning, informerar om att kommunens avtal 

avseende persontransporter löper ut i september 2022. Därmed informeras 

berörda nämnder om att ärendet om ny upphandling av persontransporter 

kommer att gå upp för beslut i kommunstyrelsen, utifrån nuvarande reglementen. 

Upphandlingen är planerad att annonseras under första kvartalet 2022.  

- Ordförande Eva von Wowern (KD) informerar om att nämndens nästa 

sammanträde den 9 december 2021 kommer att ske fysiskt och äga rum i Åva 

gymnasiums restaurang. Åvas elevhälsoteam kommer att delta vid sammanträdet 

och berätta om sitt arbete.  
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