
 

 PROTOKOLL 

 2022-02-10 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Torsdagen den 10 februari 2022 klockan 18.00 – 19.00 

Täby kommunhus rum 2544/Skype 

Beslutande Eva von Wowern (KD), ordförande 

Carl Henrik Svenson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans 

Tomas Korpi (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans 

Mats Källqvist (M), närvarar på distans 

Sherine Dulski (M), närvarar på distans 

Lisbeth Sämå (M), närvarar på distans 

Sven Hagström (M), närvarar på distans 

Robert Stopp (L), närvarar på distans 

Patrik Ferm (L), närvarar på distans 

Roger Björkbacka (C), närvarar på distans 

Manuela Lindh (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Agneta Sjölin (L) 

Deltar på distans: Veronica Duske (M) §§ 3-13, Lars Tunberg (L), Pernilla 

Staaff (C), Robin Säker (KD), Magnus Kortell (S), Lena Ljungbäck (SD) 

Insynsplats -  

Övriga deltagare Nämndsamordnare Kajsa Staaf 

Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, chef HR, kommunikation 

och näringsliv Sofia Birk, näringslivschef Caroline Arenander, chef Täby 

kompetenscenter Lennart Krantz, personalföreträdare Carolina Morell, 

personalföreträdare Eva-Marie Edén  

Paragrafer §§ 1 - 13 

Justering Den 17 februari 2022   

Sekreterare Kajsa Staaf 

Ordförande Eva von Wowern (KD) 

Justerande Tomas Korpi (S)  
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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-10 Överklagandetiden går ut 2022-03-11 

Anslaget sätts upp 2022-02-18 Anslaget tas ned 2022-03-12 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

Underskrift Kajsa Staaf 
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§ 1 Justering och dagordning 

Tomas Korpi (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

den 17 februari 2022 i Täby kommunhus.  

Ordförande Eva von Wowern (KD) önskar i dagordningen byta ordning på ärende 3 och 

4. Dagordningen fastställs därefter. 

  



 

 PROTOKOLL 

 2022-02-10 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

5 

 

§ 2 Förhandsinformation om bokslut 2021 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Utbildningschef Maria Assarsson redogör muntligen förhandsinformation om gymnasie- 

och näringslivsnämndens bokslut för år 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2021/237-66 

§ 3 Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning 2021 

Täby vuxenutbildning fortsätter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet där en hög andel 

av eleverna når godkända resultat. Det har funnits en farhåga att resultatet skulle bli 

sämre under pandemin men skolorna har lyckat behålla höga resultat, mycket beroende 

på att utvecklingen av distans- och fjärrundervisning har varit i fokus under året. Både 

elever och lärare har fått utbildning inom digitalisering vilket har gett gott resultat och för 

många har det även inneburit en ökad tillgänglighet till läraren. 

I årets länsgemensamma undersökning instämmer elever bosatta i Täby i lägre grad på 

vissa påståenden jämfört med föregående år, vägledning är ett sådant område. Det var 

2021 relativ få elever från Täby som svarade på enkäten vilket kan göra det svårt att dra 

generella slutsatser av svaren. Verksamheten arbetar med att analysera resultatet av 

enkäterna och då framförallt för de anordnare som har flest elever från Täby och där 

svarsfrekvenserna också varit högre. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2022.    

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att gymnasie- och näringslivsnämnden kommer att få en 

djupare analys av kvalitetsredovisningens resultat senare under våren.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning 2021, daterad den 17 januari 2022. 

 Expedieras: 

Chef Täby kompetenscenter Lennart Krantz  
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Dnr GNN 2021/36-64 

§ 4 Godkännande av reviderat Auktorisationsavtal - Avseende 
tillhandahållande av vuxenutbildning 

Den 11 december 2019, § 105, gav gymnasie- och näringslivsnämnden utbildningschef i 

uppdrag att utreda hur Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor kunde utvecklas för att ytterligare stärka 

kvalitetsuppföljningen hos de auktoriserade utbildningsanordnarna (UBA).  

En översyn av tidigare beslutat auktorisationsavtal med tillhörande bilagor har 

genomförts. Revideringen har bland annat lett till att de delar som reglerar kravställning 

på UBA samt de delar som beskriver UBA:s systematiska kvalitetsarbete har förtydligats. 

Genom revideringen säkerställs även att samtliga dokument är samstämmiga och 

tillämpbara. Ärendet om reviderat auktorisationsavtal föranleder inga ekonomiska 

konsekvenser.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2022.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna reviderat 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med 

tillhörande bilagor, daterade den 1 november 2021.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat Auktorisationsavtal - 

Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor, 

daterade den 1 november 2021 träder i kraft den 1 mars 2022.  

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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§ 5 Information - Utbildningsanordnare SFI 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, informerar om att en 

utbildningsanordnare är intresserad av att bedriva SFI-utbildning i Täby. 

Utbildningsanordnaren är just nu i etableringsfasen. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 6 Information - Uppföljning av auktoriserade utbildningsanordnare 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, redogör för hur arbetet går till med 

kvalitetsuppföljning av auktoriserade utbildningsanordnare för vuxenutbildning och SFI.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2019/4-02 

§ 7 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.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2021/40-62 

§ 8 Information - Närvarouppföljning Åva gymnasium höstterminen 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänt rapporten Närvarouppföljning Åva 

gymnasium höstterminen 2021 som innehåller närvarostatistik för höstterminen 2021.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål 

sedan föregående sammanträde, daterad den 3 februari 2022.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 10 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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Dnr GNN 2022/8-69 

§ 11 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 3 februari 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 12 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

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

fattade under perioden 2021-11-30 - 2022-01-27, daterad 2022-01-27 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar av stöd till inackordering till 

elev med offentlig huvudman enligt delegation nr 2.1,  fattade under perioden 

2021-12-07 till 2022-01-27, daterad 2022-01-27 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2021-11-30 - 2022-01-31, daterad 2022-

01-31  

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-02-03 

 Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-02-03 
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§ 13 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.  
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