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§ 14 Justering och dagordning 

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

rum den 28 mars 2022 i Täby kommunhus.  

En övrig punkt läggs till dagordningen där näringslivschef Caroline Arenander informerar 

om förlängt stödpaket till näringslivet.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr GNN 2020/85-04  

§ 15 Årsredovisning 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Årsredovisningen för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av 

uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. 

För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter under 2021 har 

kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 

är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 30,7 mnkr 

vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.  

Årets investeringar uppgår till 1,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,7 

mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 för 

gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 1 mars 2022 och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning. 
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Dnr GNN 2021/137-04 

§ 16 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 
2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 

ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015.  

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 

kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 

ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 

slut till kommande års budget. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 30,7 mnkr för 

driftbudgeten enligt bokslut 2021. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 13,4 

mnkr till år 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medge gymnasie- och näringslivsnämnden att 

ombudgetera 13,4 mnkr av 2021 års utfall till driftsbudgeten år 2022 enligt 

tjänsteutlåtande daterad den 17 februari 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medge gymnasie- och näringslivsnämnden att 

ombudgetera 0,5 mnkr av 2021 års investeringsbudget för genomförande av 

investeringar år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterad den 17 februari 2022. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell  

Controller Malin Marklund 
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Dnr GNN 2020/119-04 

§ 17 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Uppföljning för 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men 

att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Vid tecknande av 

anställningsavtal informeras alla medarbetare om sekretessbestämmelserna enligt 

skollagen. För att ytterligare kvalitetshöja efterlevnad av sekretessbestämmelserna har 

varje chef fått i uppdrag att skriftligt informera sina medarbetare om dessa 

bestämmelser en gång årligen. Kontrollen sker genom läskvittenser via skolans 

lärplattform. Vid kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken 

sekretess som råder visar resultatet en större avvikelse. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade 

uppföljning av intern kontrollplan 2021.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern 

kontrollplan 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 17 februari 2022, 

och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för 

uppföljning av intern kontroll. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Controller Malin Marklund 

Dataskyddsombud Anna Brantberger 

Processledare Charlotte Bjärkedal 

Strateg Cecilia Redner 

Utredare Karin Ottander 

Utredare Lena Lindegren 

Näringslivschef Caroline Arenander  
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Dnr GNN 2021/159-69 

§ 18 Upphandling av elevregister och webbaserat skolvalssystem 

Täby kommuns befintliga avtal avseende elevregister och webbaserat skolvalssystem 

löper ut under vårterminen 2023, varför kommunen nu avser genomföra en ny 

upphandling avseende webbaserat elevregister samt skolvalssystem för förskola, 

grundskola, fritidshem samt särskola. Systemet ska också hantera administration för 

nämnda skolformer samt gymnasiet. 

Systemet ska innefatta stöd för processerna inom elevadministration, resursfördelning, 

fakturering, samt val till förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem. Som option 

ska det även vara en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa ett mellanarkiv för 

verksamheten Utbildning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar, under förutsättning att likalydande beslut 

fattas av barn- och grundskolenämnden, att delegera till utbildningschef att godkänna 

anbudsinfordran/upphandlingsdokument, anta leverantör, teckna avtal samt, om 

nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende elevregister och 

webbaserat skolvalssystem. 

Expedieras: 

Vendela Emmelin, inköpsenheten  
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Dnr GNN 2022/4-04 

§ 19 Yttrande avseende revisorernas granskning av budgetuppföljnings- 
och prognosrutiner 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur uppföljning och 

avstämning sker av verksamhetsplan och budget samt vilka rutiner och processer som 

finns vad gäller de prognoser kring helårsutfall som sker löpande under året. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas 

uppföljnings- och avstämningsrutiner samt rutiner och processer för prognoser kring 

helårsutfall i allt väsentligt är tillräckliga och ändamålsenliga. 

Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att förfina de rutiner som 

finns gällande prognosarbetet.  

Revisionen önskar att gymnasie- och näringslivsnämnden ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 april 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tagit fram Yttrande avseende revisorernas 

granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1 mars 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1 mars 

2022, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av budgetuppföljnings- och 

prognosrutiner. 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr GNN 2022/13-69 

§ 20 Ansökan om att bli leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser 
inom ramen för Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha 

Rusta och matcha (nedan ROM) är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med 

fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort 

tid som möjligt. Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att 

ersättning blir högre ju snabbare den arbetssökande kommer ut i utbildning eller får 

arbete.  

Det finns inga formella hinder mot att en kommun deltar i upphandlingen av tjänsten. 

Välkommen framtid, en del av Täby kompetenscenter, som utgör en 

arbetsmarknadsinsats för nyanlända och människor som står mer eller mindre långt från 

arbetsmarknaden, arbetar redan idag utifrån ROM-segmentet. Den organisation som 

huvudsakligen skulle komma att krävas, om kommunen ansöker och antas som 

leverantör, är således redan på plats. Ett antagande som leverantör av tjänsten ROM för 

Täby kommun förväntas medföra en positiv ekonomisk effekt på mellan 2 mnkr till 4,7 

mnkr.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ansöka om att bli leverantör av 

arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens 

upphandling av jobbmatchningstjänsten Rusta och matcha.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse avdelningschef för 

verksamhetsstöd och utveckling att inge ansökan och underteckna eventuellt avtal 

med Arbetsförmedlingen avseende Rusta och matcha. 

 

Expedieras: 

Chef verksamhetsstöd och utveckling, Ann-Charlotte Mann  

Enhetschef Välkommen framtid, Peer Weding  
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Dnr GNN 2021/238-79 

§ 21 Återrapportering av det fortsatta arbetet med Handlingsplanen för 
stärkt integration 

På gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde den 11 september 2019 gavs chefen 

för avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling, kommunledningskontoret, i uppdrag 

att ta fram ett samlat förslag på hur Täby kommun ska utveckla mål, uppföljning och 

arbetssätt för en samordnad integrationsprocess avseende kommunens samtliga 

kontakter, planer, stöd, utbildning och andra insatser där målet och vägen till egen 

försörjning är tydlig.  

Som ett svar på detta uppdrag presenterades för gymnasie- och näringslivsnämnden den 

20 februari 2020 en Handlingsplan för stärkt integration. Handlingsplanen utgör en 

konkretisering av uppdraget för stärkt integration i Täby genom utpekande av en rad 

aktiviteter och avser perioden 2020-2021.  Vid sammanträdet beslutades också att det 

fortsatta arbetet utifrån handlingsplanen ska rapporteras till nämnden halvårsvis fram till 

och med mars 2022. Vid samma tillfälle ska det också ges en statusrapport vad gäller 

utvecklingsarbetet med kombinationsutbildningar inom sfi.  

Detta är den sista statusrapporteringen och redogör bland annat för arbetet med 

inrättandet av mångkompetent uppföljningsforum, tillämpning av aktivitetskrav samt 

samarbete med näringslivet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Återrapportering 

av det fortsatta arbetet med Handlingsplanen för stärkt integration med tillhörande 

bilagor, daterad den 22 februari 2022. 

 

Expedieras: 

Lennart Krantz, chef Täby Kompetenscenter 
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Dnr GNN 2022/11-62 

§ 22 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser år 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom skolhälsovården i Täby kommuns gymnasieskola 

och gymnasiesärskola. Vårdgivarens ansvar är bland annat att skapa en säkerhetskultur i 

verksamheter som utför hälso- och sjukvårdande arbete, där alla medarbetare får 

utbildning och fortbildning i patientsäkerhetsfrågor. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka  åtgärder som 

har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021 - 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser, daterad den 24 februari 2022. 
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Dnr GNN 2022/14-62 

§ 23 Information - Diagnostiskt prov i matematik höstterminen 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel och en skriftlig rapport över 

resultatet från det diagnostiska prov i matematik som utfördes under höstterminen 2021. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 24 Information - Preliminära antagningssiffror gymnasievalet 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med statistik över 

ansökningar i den första ansökningsperioden av gymnasievalet 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 

  



 

 PROTOKOLL 

 2022-03-24 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

14 

 

§ 25 Information - Förberedelser för mottagning av nyanlända 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter redogör för kommunens förberedelser 

och pågående arbete med mottagning av nyanlända flyktingar från Ukraina. I nuläget har 

kommunen tagit emot 113 nyanlända från Ukraina via Migrationsverket, och Kemistvägen 

30 utgör transitboende.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Inga synpunkter och klagomål har inkommit sedan föregående sammanträde.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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Dnr GNN 2022/3-62 

§ 27 Anmälan om kränkande behandling 

En sammanställning daterad den 7 februari 2022 över inkomna anmälningar om 

kränkande behandling i gymnasieskolan anmäls och läggs till handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/8-69 

§ 28 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 17 mars 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 29 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-03-17 
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§ 30 Övrigt 

- Näringslivschef Caroline Arenander informerar om kommunens förlängda 

stödpaket till näringslivet. Med anledning av flera tidigare restriktioner riktade 

mot restaurangbranschen föreslås fortsatt stöd till restauranger. En del av 

stödpaketet avser slopad avgift för uteserveringar under 2022, och 

kommunfullmäktige väntas även fatta beslut om slopad avgift för tillsyn enligt 

alkohollagen.  
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