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§ 50 Justering och dagordning 

Lena Ljungbäck (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum den 20 juni 2022 i Täby kommunhus. 

En övrig punkt läggs till dagordningen där Lennart Krantz, chef för Täby 

kompetenscenter, informerar om sommarjobb.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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§ 51 Presentation av verksamheten på Kemistvägen 30 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, presenterar verksamheten på 

Kemistvägen 30 och ger nämnden en rundvandring i lokalerna.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

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

§ 52 Ekonomisk rapport per maj 2022 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

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

30,4 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 24,3 mnkr inom gymnasie-och 

vuxenutbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom 

näringslivsverksamheten, en positiv avvikelse med 0,1 mnkr inom 

arbetsmarknadsverksamheten och en positiv avvikelse med 5,5 mnkr inom verksamheten 

mottagning av nyanlända.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 

2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell  
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Dnr GNN 2022/56-04 

§ 53 Förslag till verksamhetsplan 2023 

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och 

planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är 

kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges 

utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de 

kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt 

investeringsplan för åren 2023-2025.  

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin 

del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 

ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 

november 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2022.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del 

avseende Förslag till verksamhetsplan 2023, daterat den 9 maj 2022, och överlämnar 

förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controllerchef Anna Hellberg 

Controller Johan Fridell  
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Dnr GNN 2022/50-04 

§ 54 Införande av strukturbidrag för studievägsvarianten mindre 
undervisningsgrupp 

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslås besluta att införa ett strukturbidrag för 

elever folkbokförda i Täby kommun som är antagna till ett nationellt program på en 

fristående gymnasieskola inom samverkansområdet Storsthlm och har behov av att gå 

studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet. 

Beslutet gäller skolenheter som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt 

stöd.   

Strukturbidraget utgör en del av grundbeloppet och kommer att finansieras inom 

befintlig budgetram. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 2022 

införa strukturbidrag för elever folkbokförda i Täby kommun som är antagna till 

ett nationellt program på en fristående gymnasieskola inom samverkansområdet 

Storsthlm och har behov av att gå studievägsvarianten mindre 

undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet. Beslutet gäller 

skolenheter som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ersättningen från och med den 1 

juli 2022 ska vara 13 089 kronor per elev och månad, vilket motsvarar 157 070 per 

år.   

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2022/60-69 

§ 55 Utbildningsplan och ersättning - en sammanhållen utbildning för 
nyanlända elever med utbildningsplikt 

Från och med  1 augusti 2022 ska alla kommuner inom vuxenutbildningen tillhandahålla 

en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av insatser inom 

etableringsprogrammet (så kallad utbildningsplikt). Utbildningen riktar sig till vuxna 

elever, folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande kunskaper i svenska 

språket och har mycket kort eller ingen studiebakgrund. Utbildningen ska ges i 

strukturerad form och ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna 

studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska i genomsnitt 

omfatta 23 timmars undervisning i veckan och följa en plan som beslutas av 

hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 

organisation och huvudsakliga innehåll. Förändringarna framgår av 20 kap. 3 a §, 4 a §, 

33 a och b §§ i skollagen som träder ikraft från den 1 augusti 2022. 

Nämnden behöver därför fastställa en utbildningsplan och ersättning för en 

sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa Utbildningsplan - en 

sammanhållen utbildning, daterad den 16 maj 2022, för perioden 1 augusti 2022 till och 

med 31 december 2023. 

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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Dnr GNN 2022/38-00 

§ 56 Sammanträdesdagar för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2023 

Gymnasie- och näringslivsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för nämnden år 

2023. Veckodag för gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträden år 2023 föreslås 

vara torsdagar. Sammanträdestiden är kl. 18.00 om inte annat anges i respektive kallelse.  

Förslag till sammanträdesdagar har förlagts med hänsyn till kommunens budgetprocess, 

skollov samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna 

sammanträdesdagar. 

Förslag till sammanträdesdagar för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2023 är: 

Våren 2023 

9 februari  

23 mars  

27 april 

15 juni 

 

Hösten 2023 

21 september  

19 oktober  

7 december   

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 

2023 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2022.  
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Dnr GNN 2022/57-00 

§ 57 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. En översyn av delegationsordningen har genomförts 

och ett tillägg föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning 

daterad den 17 maj 2022. 

 

Expedieras: 

Rektor Peter Björk 
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Dnr GNN 2019/4-02 

§ 58 Information - Uppföljning av handlingsplanen för 
näringslivsutveckling 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en sista lägesrapport över 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 2021/237-66 

§ 59 Information - Återrapportering av kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen under våren 2022 

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

har utförts av resultatet av kvalitetsredovisningen för Täby vuxenutbildning 2021. 

Lennart Krantz redogör för resultatet av den fördjupade analysen.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 60 Information - Ansökningar efter omvalsperioden gymnasievalet 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med statistik över 

ansökningar efter omvalsperioden i gymnasievalet 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en sammanställning daterad  

den 8 juni 2022 över inkomna klagomål sedan föregående sammanträde.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

§ 62 Anmälan om kränkande behandling 

En förteckning daterad den 18 april 2022 över inkomna anmälningar om kränkande 

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

§ 63 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 9 juni 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 64 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2022-04-20 - 2022-06-07, daterad  

2022-06-07 

 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 2022-04-25 - 2022-06-03, daterad 2022-06-03 

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

fattade under perioden 2022-05-06 - 2022-06-03, daterad 2022-06-03 

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-06-09 
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§ 65 Övrigt 

- Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, informerar om kommunens 

arbete med att tillhandahålla sommarjobb till ungdomar. Totalt har 174 

ungdomar, varav 89 flickor och 85 pojkar fått sommarjobb av Täby kommun för 

sommaren 2022. Sommarjobben sker inom olika verksamheter som Täby 

kompetenscenter, social omsorg, kultur- och fritid och förskolor.  

- Ordförande Eva von Wowern (KD) tackar för den gångna terminen och önskar 

nämnden en trevlig sommar.  
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