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§ 31 Justering och dagordning 

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

den 3 maj 2022 i Täby kommunhus.  

Dagordningen godkänns därefter. 

  



 

 PROTOKOLL 

 2022-04-28 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

5 

Dnr GNN 2021/137-04  

§ 32 Budgetuppföljning per mars 2022 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 

28,4 mnkr, vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller osäkerhet till följd av det pågående kriget i Ukraina, för närvarande 

täcks kostnaderna för flyktingmottagningen av bidrag ifrån migrationsverket. 

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 24,6 mnkr inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom 

näringslivsverksamheten och en positiv avvikelse med 3,3 mnkr inom verksamheten 

mottagning av nyanlända. 

Nämndens investeringar uppgår till 10,1 mnkr, ingen avvikelse mot budget 

prognostiseras.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 

2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 11 april 2022, och överlämna 

den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för 

budgetuppföljning. 

 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2022/27-04 

§ 33 Fördelning av statsbidraget skolmiljarden 2022 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 

förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor under år 2022. 

Täby kommun erhåller genom fördelningen 11 981 518 kr.   

Statsbidraget utbetalas vid två tillfällen med 5 990 759 kronor per utbetalningstillfälle och 

föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 25 

april 2022 respektive den 15 september 2022 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 av barn- och grundskolenämnden den 27 april 2022.   

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att statsbidraget skolmiljarden, i 

enlighet med Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i 

anslagspost 1:5:3, utbetalas vid två tillfällen och fördelas proportionellt mellan alla 

elever folkbokförda i Täby kommun per den 25 april 2022 respektive den 15 

september 2022 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan, under förutsättning att samma beslut fattas av barn- och 

grundskolenämnden den 27 april 2022.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att delegera till utbildningschef att 

underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av statsbidraget 

skolmiljarden.   

Expedieras: 

Controller Johan Fridell  
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Dnr GNN 2022/18-62 

§ 34 Yttrande till Skolinspektionen – Ansökan från Täby Yrkesgymnasium 
AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola 

Täby Yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Täby 

Yrkesgymnasium i Täby kommun från och med läsåret 2023/2024. Ansökan avser barn- 

och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till ett 

godkännande och har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända yttrande daterat  

den 3 april 2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Täby yrkesgymnasium 

ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola (dnr 2022:1064). 

Expedieras: 

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
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Dnr GNN 2022/20-62 

§ 35 Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från Tibble Fristående 
Gymnasium TFG AB om godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning 

Tibble Fristående Gymnasium TFG AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Tibble Gymnasium Campus Täby i Täby kommun från och med läsåret 

2023/2024. Ansökan avser fotboll med ett beräknat antal elever om 20 per årskurs.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden förhåller sig positiva till ett godkännande och har 

inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska 

konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända yttrande daterat den 25 mars 

2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Tibble Fristående Gymnasium TFG 

ABs ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning 

(dnr 2022:1018). 

Expedieras: 

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se  
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Dnr GNN 2022/19-62 

§ 36 Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från Tibble Fristående 
Gymnasium TFG AB om godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning 

Tibble Fristående Gymnasium TFG AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Tibble Gymnasium Campus Täby i Täby kommun från och med läsåret 

2023/2024. Ansökan avser basket med ett beräknat antal elever om 10 per årskurs. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden förhåller sig positiva till ett godkännande och har 

inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska 

konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända yttrande daterat den 25 mars 

2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Tibble Fristående Gymnasium TFG 

ABs ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning 

(dnr 2022:1014). 

Expedieras: 

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se   
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Dnr GNN 2022/6-09 

§ 37 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 
digitaliseringsarbete 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 

verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak har säkerställt att verksamhetsutveckling genom digitalisering leder till 

önskade effektvinster. 

Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att säkerställa att arbetet när 

det är möjligt sker samordnat över förvaltningsgränser samt att projekt följs upp på ett 

systematiskt sätt. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnderna ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 maj 2022. Gymnasie- och näringslivsnämnden 

har tagit fram Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 

digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av kommunens digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 

2022, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens 

digitaliseringsarbete. 

 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr GNN 2021/141-62 

§ 38 Utredning av förutsättningarna för att bedriva gymnasieutbildning via 
distansundervisning 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har med anledning av de erfarenheter av fjärr- och 

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

undersöka förutsättningarna att, oavsett huvudman, bedriva gymnasieutbildning via 

distansundervisning i Täby kommun. Ett uppdrag om att utreda detta gavs därför på 

nämndens sammanträde den 18 oktober 2021, § 72.  

Utredningen redovisar på vilka olika sätt distansundervisning kan bedrivas i 

gymnasieskolan och vad som krävs för att få bedriva detta. Den fokuserar på 

distansundervisning som hel utbildning, men redogör även i korthet för regelverket för 

att bedriva distansundervisning som en del av det särskilda stödet. Därutöver ges en 

omvärldsbevakning samt ett antagande om kostnader för att bedriva hel 

distansutbildning utifrån olika scenarios. Utifrån utredningens antaganden om program, 

antal elever och prognoser för olika kostnader för undervisningen, visar beräkningar att 

det är relativt kostsamt att anordna distansutbildning inom gymnasieskolan.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning av 

förutsättningarna för att bedriva gymnasieutbildning via distansundervisning, daterad 

den 26 februari 2022. 

 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef och rektor Åva gymnasium Lillemor Larsson 

Utredare Lena Lindegren 
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Dnr GNN 2022/21-00 

§ 39 Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för 
gymnasie- och näringslivsnämnden 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens 

dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 

bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har 

bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2021). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årsrapport från 

dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för gymnasie- och näringslivsnämnden, 

daterad den 22 februari 2022. 

 

Expedieras: 

Dataskyddsombud Anna Brantberger för vidare expediering internt 
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Dnr GNN 2022/15-62 

§ 40 Elevstatistik vårterminen 2022 

Två gånger per år presenteras en rapport för gymnasie- och näringslivsnämnden 

innehållande elevstatistik för pågående termin. Mätdatum för statistiken är  

den 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 4 april 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Elevstatistik 

vårterminen 2022, daterad den 4 april 2022. 

 

Expedieras: 

Utredningsadministratör Anton Mälberg 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-04-28 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

14 

Dnr GNN 2022/37-69 

§ 41 Information - Kommunens aktivitetsansvar hösten 2021 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om arbetet 

med det kommunala aktivitetsansvaret under hösten 2021 och en handlingsplan för 

kommunens aktivitetsansvar för år 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2020/200-62 

§ 42 Information om status i arbetet med att avveckla barn- och 
fritidsprogrammet på Åva gymnasium och sökintresse till 
teknikprogrammet 

Lillemor Larsson, gymnasiechef tillika rektor på Åva gymnasium, informerar om status i 

arbetet med att avveckla barn- och fritidsprogrammet. Nämnden får även information om 

antalet sökande till teknikprogrammets olika inriktningar.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 43 Information - Studie- och yrkesvägledning i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om 

kommunens arbete med studie- och yrkesvägledning.  

Stabschef Henrik Mattisson och gymnasiechef Lillemor Larsson föredrar ärendet.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 44 Information - Insynsbesök vårterminen 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om de 

insynsbesök hos fristående gymnasieskolor som har skett under vårterminen 2022.  

Insynsbesök har gjorts hos Täby Enskilda Gymnasium, Tibble gymnasium campus Täby 

samt Täby yrkesgymnasium.  

Stabschef Henrik Mattisson föredrar ärendet.    

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 45 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 

§ 46 Anmälan om kränkande behandling 

En sammanställning daterad den 4 april 2022 över inkomna anmälningar om kränkande 

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

§ 47 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 21 april 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 48 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över beslut om beviljande av bidrag till huvudman på nationellt 

program för studier vid Svenska skolan utomlands, enligt delegation nr 3.6, 

fattade under perioden 2022-03-18 - 2022-04-05, daterad 2022-04-05 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2022-02-01 - 2022-04-19, daterad 2022-

04-19 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr 3.7, 4.5, 4.6 eller 6.3, 

fattade under perioden 2022-03-28 -  2022-04-19, daterad 2022-04-19 

 Förteckning över delegeringsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-04-21 
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§ 49 Övrigt 

- Näringslivschef Caroline Arenander informerar om utförda och kommande 

företagsträffar med lokala företagare och representanter från kommunen. Vid en 

av träffarna delades pris ut för årets UF-företag och årets hållbara UF-företag. Vid 

kommande företagsträff kommer Årets företagare i Täby att utses.  

 

- Chef för Täby kompetenscenter Lennart Krantz informerar om det pågående 

arbetet med flyktingmottagande på Kemistvägen 30. Totalt har 135 flyktingar från 

Ukraina tagits emot på kommunens transitboende på Kemistvägen 30. Flera av 

flyktingarna har sedan placerats på Migrationsverkets boenden, och ett antal har 

även återvänt till Ukraina. För närvarande bor det 22 flyktingar från Ukraina på 

Kemistvägen 30.  
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