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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 
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Underskrift Kajsa Staaf 

  



 

 PROTOKOLL 

 2021-12-09 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

3 

Innehållsförteckning 

§ 84 Justering och dagordning .................................................................................. 4 

§ 85 Information - Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete på Åva 

gymnasium ......................................................................................................... 5 

§ 86 Årsbudget 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden .................................. 6 

§ 87 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg år 2022 ............................... 7 

§ 88 Programpeng för gymnasieprogrammen International Baccalaureate och 

Introduktionsprogrammen år 2022 .................................................................. 8 

§ 89 Bidragsbelopp 2022 för särskild utbildning för vuxna ...................................... 9 

§ 90 Intern kontrollplan 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden ................. 10 

§ 91 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens hantering av 

riktade statsbidrag ............................................................................................ 11 

§ 92 Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för 

gymnasieelever vid skolenheten Åva gymnasium ............................................ 12 

§ 93 Uppräkning av ersättningsnivåer avseende kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare ...................................................................................... 13 

§ 94 Ingående av reviderat Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för 

vuxenutbildning ................................................................................................ 14 

§ 95 Ingående av reviderat samverkansavtal - avseende vuxenutbildning, KCNO 

(Kunskapscentrum Nordost) ............................................................................ 15 

§ 96 Revidering av gymnasie- och näringslivsnämndens delegationsordning ........ 16 

§ 97 Information - Näringsliv ................................................................................... 17 

§ 98 Information om inkomna synpunkter och klagomål ........................................ 18 

§ 99 Anmälan om kränkande behandling................................................................. 19 

§ 100 Anmälan av skrivelser m.m. ......................................................................... 20 

§ 101 Anmälan av fattade delegationsbeslut .......................................................... 21 

§ 102 Övrigt ............................................................................................................ 22 

 



 

 PROTOKOLL 

 2021-12-09 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

4 

  

§ 84 Justering och dagordning 

Manuela Lindh (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum den 13 december 2021 i Täby kommunhus.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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§ 85 Information - Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete på 
Åva gymnasium 

Biträdande rektor Maria Hallbäck, skolsköterska Eva Rodrigo och specialpedagog Denise 

Rose berättar om elevhälsoteamets arbete på Åva gymnasium.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2021/137-04 

§ 86 Årsbudget 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för år 2022 uppgår till 422,5 mnkr. 

Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 9,1 mnkr jämfört med år 2021, 

vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 2 %. Förslaget till årsbudget baseras på den 

av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för år 2022 och är uppräknad 

generellt med en procent.  

De väsentliga förändringarna för år 2022 beror, utöver generell uppräkning med en 

procent, främst på ökade kostnader för köp av skolplatser inom gymnasieverksamheten.  

Budgeten för 2022 innehåller även en tillfälligt utökad ram med 0,7 mnkr inom 

verksamheterna arbetsmarknad och mottagning av nyanlända, samt en ökning av ramen 

till näringslivsverksamheten avseende Täby kommuns medfinansiering av 

nyföretagarcentrum. 

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasieregion (Storsthlm) 

och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att 

kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen 

för programpengen. Storsthlm har beslutat att generellt räkna upp programpengen med 

1,5% för år 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna årsbudget för 2022 i enlighet 

med tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell  
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Dnr GNN 2021/134-04 

§ 87 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg år 2022 

Storsthlms styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets 

kommuner att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2022 baserad på 

genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.  

Utöver genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent innehåller Storsthlms rekommendation 

följande förändringar: 

 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 

3 procent 2022. 

 Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022. 

 Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent. 

 Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 

2022.  

Storsthlm önskar få kommunens ställningstagande till sin rekommendation senast den 15 

december 2021.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2021.    

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreslagen uppräkning av 

programpriser och strukturtillägg år 2022 i överensstämmelse med Storsthlms 

rekommendation. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Storsthlm, registrator@storsthlm.se 
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Dnr GNN 2021/136-04 

§ 88 Programpeng för gymnasieprogrammen International Baccalaureate 
och Introduktionsprogrammen år 2022 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i egen 

regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. Gymnasie- och 

näringslivsnämnden fattar årligen beslut om Täby kommun godkänner föreslagen 

uppräkning av programpriser i överensstämmelse med Storsthlms rekommendation. 

Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen: 

 Internationell Baccalaureate (IB) 

 Introduktionsprogrammen (IM)  

Programpengen för dessa program baseras på Täby kommunala skolors (Åva gymnasium 

och Täby språkintroduktion) budget för dessa program. 

Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion erbjuds inte på kommunala skolor i Täby. 

För introduktionsprogrammen föreslås uppräkning med 1,5 %, vilket motsvarar 

föreslagen uppräkning av de nationella programmen inom samverkansområdet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa programpeng för programmen 

International Baccalaureate och Introduktionsprogrammen år 2022 i enlighet med 

tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Processledare Ninnie Adrian  
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Dnr GNN 2021/135-04 

§ 89 Bidragsbelopp 2022 för särskild utbildning för vuxna 

Täby kommun erbjuder särskild utbildning för vuxna i enlighet med 20 kap. 3 § skollagen 

(2010:800). Det finns ingen gemensam prislista för särskild utbildning för vuxna inom 

samverkansområdet i Storsthlm. Bidragsbeloppen ska därför baseras på Täby 

gymnasiesärskolas budget för utbildningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för år 2022 för 

särskild utbildning för vuxna enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2021/138-04 

§ 90 Intern kontrollplan 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 

Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 

kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Gymnasie- och näringslivsnämnden har 

ansvar för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna 

kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och 

konsekvensanalys. Gymnasie- och näringslivsnämndens förslag till intern kontrollplan 

2022 omfattar följande riskområden: 

 Upphandling 

 Riktlinjer och policy 

 Statsbidrag 

 Krishantering 

 Sekretess 

 Arbetsmiljöuppgift 

 Återsökning från migrationsverket 

 Näringslivsmål 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2022 i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2021. 

 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Controller Malin Marklund 

Daraskyddsombud Anna Brantberger 

Processledare Charlotte Bjärkedal 

Strateg Cecilia Redner 

Utredare Karin Ottander 

Utredare Lena Lindegren 

Näringslivschef Caroline Arenander 
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Dnr GNN 2021/155-04 

§ 91 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens hantering 
av riktade statsbidrag 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av 

kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunstyrelsen och nämnderna i nuläget delvis har säkerställt att den interna 

kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig. 

Med bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till 

kommunstyrelsen och nämnderna. Gymnasie- och näringslivsnämndens bedömning är 

att det pågår arbete kring samtliga rekommendationer. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2021.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag, daterad den 1 

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

riktade statsbidrag. 

 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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Dnr GNN 2021/207-62 

§ 92 Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärr- eller 
distansundervisning för gymnasieelever vid skolenheten Åva 
gymnasium 

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslås besluta att till skolchef för skolenheten Åva 

gymnasium delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för 

gymnasieelever i gymnasieskolan med stöd av 11 a-b §§ förordningen (2020:115) om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 

(FUSS).  

Om distansundervisning har bedrivits för gymnasieelever i Åva gymnasium med stöd av 

11 a-b §§ FUSS föreslås beslutanderätt delegeras till rektor för skolenheten Åva 

gymnasium att kunna avräkna undervisningstid mot garanterad undervisningstid enligt 7 

§ 2 st. FUSS.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att till skolchef för skolenheten Åva 

gymnasium delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller 

distansundervisning för gymnasieelever i gymnasieskolan med stöd av 11 a-b §§ 

förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 

verksamhet vid spridning av viss smitta (FUSS). 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att till rektor för skolenheten Åva 

gymnasium delegera beslutanderätt att kunna avräkna undervisningstid mot 

garanterad undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS, om distansundervisning med 

stöd av 11 a-b §§ FUSS har bedrivits för gymnasieelever i Åva gymnasium.  

 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Rektor Lillemor Larsson  
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Dnr GNN 2021/51-04 

§ 93 Uppräkning av ersättningsnivåer avseende kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare 

Under våren 2021 gav styrgruppen för Vux Norrort chef för Täby kompetenscenter i 

uppdrag att genomföra en jämförelse rörande Vux Norrorts ersättningsnivåer avseende 

sfi i relation till kommuner i länet som likt Vux Norrort använder sig av ett 

auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning.  

Jämförelsen visade på att Vux Norrorts ersättningsnivåer avseende sfi i jämförelse låg i 

underkant. För att närma sig ersättningsnivåerna med övriga auktorisationskommuner 

och säkerställa att Vux Norrort även fortsättningsvis ska vara en attraktiv samarbetspart 

föreslås en ökning av ersättningsnivåerna om cirka 11 %.  

De nya ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.  

Den årliga kostnaden för höjd ersättningsnivå inom verksamheten svenska för invandrare 

motsvarar 0,9 mnkr per år och är finansierad i kommunens verksamhetsplan. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2021.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreslagen uppräkning 

av ersättningsnivåer avseende kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare i enlighet med Översyn - ersättningsnivåer avseende kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare, daterad den 6 december 2021.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att de höjda ersättningsnivåerna 

gäller från och med den 1 januari 2022.  

 

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till Vux Norrorts styrgrupp 
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Dnr GNN 2021/39-64 

§ 94 Ingående av reviderat Samverkansavtal avseende 
Auktorisationssystem för vuxenutbildning 

En översyn av tidigare beslutat Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor har genomförts. Mot bakgrund av denna 

översyn har även en revidering av dokumentet Samverkansavtal avseende 

Auktorisationssystem utförts. Samverkansavtalet reglerar förutsättningar och villkor för 

kommunernas samverkan avseende auktorisationssystemet och den genom systemet 

erbjudna vuxenutbildningen. Genom revideringen av samverkansavtalet säkerställs att de 

två dokumenten är samstämmiga. Vidare har förtydliganden och vissa kompletteringar 

gjorts avseende innehållet i samverkansavtalet. Ärendet om reviderat samverkansavtal 

föranleder inga ändrade ekonomiska konsekvenser jämfört med det befintliga 

samverkansavtalet.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ingå reviderat Samverkansavtal 

avseende Auktorisationssystem för tillhandhållande av vuxenutbildning, daterat 

den 1 november 2021.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat Samverkansavtal 

avseende Auktorisationssystem för tillhandhållande av vuxenutbildning ersätter 

det befintliga Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse skolchef för vuxenutbildning 

att underteckna det reviderade samverkansavtalet. 

 

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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Dnr GNN 2021/161-64 

§ 95 Ingående av reviderat samverkansavtal - avseende vuxenutbildning, 
KCNO (Kunskapscentrum Nordost) 

En översyn av tidigare beslutat Samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm och Österåkers kommuner för gemensam administration av vuxenutbildning – 

Kunskapscentrum Nordost, KCNO har genomförts. Samverkansavtalet reglerar 

förutsättningar och villkor för kommunernas samverkan avseende stora delar av det 

ansvar en huvudman har för tillhandahållande av vuxenutbildning. Ärendet om reviderat 

samverkansavtal föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ingå reviderat Samverkansavtal 

– avseende vuxenutbildning, KCNO (Kunskapscentrum Nordost), enligt bilaga 1 

till tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat Samverkansavtal – 

avseende vuxenutbildning, KCNO (Kunskapscentrum Nordost) ersätter det 

befintliga Samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåkers kommuner för gemensam administration av vuxenutbildning – 

Kunskapscentrum Nordost, KCNO. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse skolchef för vuxenutbildning 

att underteckna det reviderade samverkansavtalet.  

 

Expedieras: 

Rektor KCNO Peter Björk för vidare expediering till parterna 
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Dnr GNN 2021/17-00 

§ 96 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 daterat den 15 november 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning 

daterad den 15 november 2021. 

 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

Näringslivschef Caroline Arenander 

Skolchef vuxenutbildning Lennart Krantz 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim  

Rektor Peter Björk 
  



 

 PROTOKOLL 

 2021-12-09 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

17 

 

§ 97 Information - Näringsliv 

Näringslivschef Caroline Arenander informerar om aktuella siffror för näringslivet i Täby. 

Nämnden får ta del av statistik över omsättning, antal anställda, konkurser och antal 

företag som finns i Täby.  

Caroline Arenander berättar om nyföretagarcentrums verksamhet där kommunen är 

samarbetspartner. Nämnden får även information om de företagsträffar och 

företagsbesök som kommunen har haft under hösten. 

Företagslotsen är en kostnadsfri service som kommunen erbjuder till företagare i Täby. 

Caroline Arenander informerar om företagslotsens arbete och att en kundundersökning 

visar att 100 % av företagen är nöjda med lotsningen.  

Nämnden informeras om den pågående UF-mässan i Täby centrum som är ett sätt att 

lyfta ung företagsamhet, samt om Åva gymnasiums samverkan med lokala företag som är 

en gemensam kampanj mellan näringslivsenheten och Åva.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål 

sedan föregående sammanträde, daterad den 2 december 2021.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 99 Anmälan om kränkande behandling 

Sammanställningar över inkomna anmälningar om kränkande behandling i 

gymnasieskolan mellan den 18 oktober 2021 och 25 oktober 2021 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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§ 100 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 2 december 2021 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2021/32-69 

§ 101 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-12-02 

 Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2021-12-02 

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

fattade under perioden 2021-10-05 - 2021-11-29, daterad 2021-11-29 

 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 2021-10-08 - 2021-11-08, daterad 2021-11-08 

 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 2021-11-22 - 2021-11-29, daterad 2021-11-29 
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§ 102 Övrigt 

- Eva Pethrus (MP) frågar hur det går med arbetet att få en utbildningsanordnare 

för vuxenutbildning etablerad i Täby. Lennart Krantz, chef för Täby 

kompetenscenter, uppger att det för närvarande finns en intressent. 

 

- Eva Pethrus (MP) frågar om nämnden kan få ta del av information om elever med 

hög frånvaro i gymnasieskolan. Gymnasiechef Lillemor Larsson svarar att 

nämnden får en rapport över närvarouppföljning för Åva gymnasium två gånger 

per år.  

 

- Ordförande Eva von Wowern (KD) önskar nämnden en god jul och ett gott nytt 

år.  
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