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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 66 Justering och dagordning 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Magnus Kortell (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
den 26 september 2022 i Täby kommunhus. 

Patrik Ferm (L) önskar lägga till en övrig fråga på dagordningen. Frågan rör nationella 
prov på Åva gymnasium. Gymnasie- och näringslivsnämnden godkänner detta och 
dagordningen godkänns därefter. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2021/48-04 

§ 67 Delårsrapport 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Delårsrapporten för gymnasie- och näringslivsnämnden innehåller uppföljning av 
uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 

omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är att fyra 
mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 
vid årets slut är god. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,4 

mnkr viket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 3,9 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2022 för 
gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Controller Malin Marklund 

Utredare Karin Ottander 

Utredare Åsa Liljekvist 

ordf.sign: .... <;;~·-··· ~ just.sign: ........ ...... ............ ..... . 
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TÄBYU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2021/138-04 

§ 68 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022 för gymnasie-
och näringslivsnämnden 

Uppföljningen per delåret 2022 visar att rutinerna fungerar bra, då inga felaktigheter 
framkommit vid granskningen. Det bör dock noteras att enbart en av de nämndspecifika 
kontrollerna görs per delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med 
årsredovisningen. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade 
uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern 
kontrollplan per den 31 juli 2022, daterad den 17 augusti 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 Desiree Widman 

Processledare Charlotte Bjärkedal 

Strateg Cecilia Redner 

Utredare Karin Ottander 

Näringslivschef Caroline Arenander 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/5-69 

§ 69 Upphandling av måltider till Täbys kommunala förskolor och skolor 

Kommunens avtal avseende måltider till de kommunala förskolorna och skolorna löper ut 
den 30 juni 2023 varför en ny upphandling behöver genomföras. 

Upphandlingen kommer att omfatta luncher, drift av skolkafeterior samt inkludera en 
optionsmöjlighet på frukost och mellanmål. 

Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på 
utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet där en beskrivning av 
anbudsgivarens arbetssätt och en sensorisk bedömning (provsmakning) kommer ligga till 
grund för tilldelat mervärde. 

Avtalet planeras att löpa i s år med möjlighet att efter 30 månader sägas upp med, som 
minst, 6 månaders uppsägningstid. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar, under förutsättning att likalydande beslut 
fattas av barn- och grundskolenämnden, att uppdra till utbildningschef att godkänna 
anbudsinfordran/upphandlingsdokument, anta leverantör, teckna avtal samt, om 
nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende måltider till Täbys 
kommunala förskolor och skolor. 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Upphandlare Maria Bäfverfeldt 
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TÄBVU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/83-62 

§ 70 Teknisk upprustning av Åva gymnasium inom fastigheten Bävern 1 

Åva gymnasium är i behov av teknisk upprustning. Fastighetsavdelningen har genomfört 
en förstudie avseende de tekniska systemen. I förstudien ingår även byggdelsrenoveringar 
som bör genomföras samtidigt. WS- och styrsystem samt elinstallationer är i behov av 
renovering och utbyten. Luftflöden i klassrum behöver ökas och värmeåtervinningen 
förbättras. 

Beräknad kostnad för investeringen är ca 200 mnkr. Utifrån dagens hyresnivå behöver 
hyran för Åva gymnasium höjas med ca 6 mnkr från år 2026. 

För att ytterligare säkerställa kostnader och omfattning ska en systemhandling tas fram. 
Efter genomförd projektering av systemhandling kan en kalkyl upprättas som bygger på 
en högre detaljeringsgrad. Därefter ska ett genomförandebeslut fattas av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen innan projektet kan genomföras. 

Ärende avseende inriktningsbeslut för projektet behandlas i kommunstyrelsens utskott 
för stadsbyggnad och fastigheter den 10 oktober 2022, i kommunstyrelsen den 20 oktober 
2022 och i kommunfullmäktige den 7 november 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna behov av teknisk upprustning 
av Åva gymnasium inom fastigheten Bävern 1 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 
2 september 2022, och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. 

Expedieras: 

Projektledare Johan Dovärn 

Utredare Karin Ottander 

Controller Johan Fridell 

Rektor Lillemor Larsson 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/77-62 

§ 71 Svar på remiss: I mål - vägar vidare för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Täby kommun har inbjudits att svara på en remiss av betänkandet I mål - vägar vidare 
för att.fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Kommunen 
instämmer i förslagen om avslutande vägledningssamtal i gymnasiet och 
gymnasiesärskolan och att vissa regleringar av skolans ansvar ska förtydligas, däribland 
bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning. Flera av förslagen rör utbildning som inte 
bedrivs av Täby kommun eller har karaktären av förtydliganden och bedöms inte 
innebära några betydande förändringar för Täby kommun. Den kompensation som 
föreslås täcker kommunens kostnader fullt ut. 

Barn- och grundskolenämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 21 

september 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenföreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 19 augusti 2022 till 
Utbildningsdepartementet som sitt svar på remiss I mål - vägar vidareför att.fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). 

Expedieras: 

Utredningsadministratör Anton Mälberg 

Kommunstyrelsen 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/73-69 

§ 72 Svar på remiss: Energiplan för Täby kommun 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Energiplan för Täby kommun till 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser för yttrande. Förslaget innehåller en 
genomgång av nuläget inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång av 
relevant lagstiftning. Planen beskriver hur en säker och tillförlitlig energiförsörjning 
uppnås och hur miljö, hälsa och resurshållning påverkas inom Täbys geografiska område. 

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har nu möjlighet att yttra sig över Energiplan 
för Täby kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat den 9 
augusti 2022 till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss Energiplan för Täby kommun. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/78-69 

§ 73 Svar på motion: Makerspace - en kreativ mötesplats 

Stefan Andersson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2022 

föreslagit att kommunen ska tillsätta resurser och i övrigt skapa förutsättningar för ett 
föreningsdrivet makerspace. Motionären menar att ett makerspace skulle bidra till 
innovation och entreprenörskap i kommunen. 

Täby kommun verkar för ett företagsklimat i topp, bland annat genom att bidra till goda 
förutsättningar för nya verksamheter att etablera sig och befintliga att växa och utvecklas. 
Täby kommun är positiv till makerspaces och likande initiativ. Att direkt stötta bildandet 
av ett makerspace på det sätt motionären föreslår är dock inte prioriterat för kommunens 
del. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår gymnasie- och näringslivsnämnden att besluta enligt förslag från 
kommunledningskontoret. 

Magnus Kortell (S) yrkar att gymnasie- och näringslivsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenforeslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Makerspace - en kreativ mötesplats. 

Reservation 

Magnus Kortell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1). 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 
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Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2022-09-20 

YRKANDE 

Ärende 8. Svar på motion: Makerspace - en kreativ mötesplats 

Socialdemokraterna har motionerat om att Täby kommun skall skapa förutsättningar för ett 

allmiinhetens makerspacc i kommunen i syfte att gynna innovation och entreprenörskap i 

kommunen. I tjänsteutlåtandet noteras att kommunen ställer sig positiv till bildandet av ett 

rnakerspace, men sedan föreslås utan vidare argumentering att motionen skall avslås. De 

faktorer som diskuteras i yttrandet berör istället andra förhållanden, förhållanden som är 

ovidkommande for det förslag som förs fram i motionen . 

Med anledning av detta yrkar den socialdemokratiska gymnasie- och 

näringslivsnämndsgruppen : 

bifall till motionen . 

Täby, 2022-09-20 

För den socialdemokratiska gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 

I /" ' · '/ -

/ 1/ -
' @J.1/ 

··~- (_ 'j / /t_~ 
Magnus Ko1tell (S) 

RESERVATION 

Om yrkandet inte bifalls reserverar jag mig till förmån för vårt yrkande. 

I (I) 



TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 7 4 Läsårsdata för läsåret 2023/2024 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/82-62 

Läsårsdata för läsåret 2023/2024 behöver fastställas. Enligt gymnasieförordningen 
(2010:2039) 3 kap. 1 och 2 §§ ska läsåret börja i augusti och sluta senast i juni, omfatta 
minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 
läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2023/2024 innehåller för elever inom gymnasiet och 
gymnasiesärskolan: 

• 179 skoldagar 

• 13 lovdagar inom terminstid 

• s studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

• 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 
professionsutveckling 

Höstterminen startar torsdagen den 17 augusti 2023 och slutar onsdagen den 20 

december 2023. Vårterminen startar tisdagen den 9 januari 2024 och slutar onsdagen 
den 12 juni 2024. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa läsårsdata för läsåret 

2023/2024 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor delegation att vid behov 
tidigarelägga starten för elever i årskurs 1. 

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ge rektor på gymnasiesärskolan 

delegation att anpassa läsårsdata utifrån elevernas behov. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

ordf.sign: ... c.n ....... . just.sign: ..... . ~ .. 

12 



TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/74-62 

§ 75 Information - Närvarouppföljning Åva gymnasium vårterminen 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts rapporten Närvarouppfoljning Äva 
gymnasium vårterminen 2022 som innehåller närvarostatistik för vårterminen 2022. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

§ 76 Information - Nulägesrapport om näringslivet i Täby 

Näringslivschef Caroline Arenander informerar om nuläget för Täby kommuns näringsliv. 
Helhetsbilden är att näringslivet i kommunen står sig relativt starkt även om ökade 
elpriser, inflation och kompetensbrist i vissa yrkeskategorier påverkar företagen negativt. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBYU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

§ 77 Information - Nulägesrapport om verksamheten på Kemistvägen 30 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, informerar om nuläget för verksamheten 
på Kemistvägen 30. Verksamheten har cirka 250 boende; kvotflyktingar, asylsökande och 
ukrainska medborgare. Stort fokus ligger på språkinlärning, etablering på 
arbetsmarknaden och skolgång för barnen. Civilsamhället spelar en fortsatt viktig roll för 
de boende. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 78 Information - SFl-anordnare i Täby 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, informerar om att Iris Hadar inom kort 
kommer att etablera sig som utbildningsanordnare på Kemistvägen 8 i Täby. 

Intresset för språkintroduktionsprogrammet på Åva gymnasium är stort och för 
närvarande är det cirka 20 ungdomar från Ukraina som deltar i programmet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

§ 79 Information om inkomna synpunkter och klagomål 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit till nämnden sedan föregående 
sammanträde. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign: .... ...... ........ ... ... .• ...... 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 80 Anmälan om kränkande behandling 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/3-62 

En förteckning daterad den 12 september 2022 över inkomna anmälningar om kränkande 
behandling anmäls och läggs till handlingarna. 
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TÄBVU 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 81 Anmälan av skrivelser m.m. 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/8-69 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 13 september 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

cd In,, 
ordf.sign : ........ .. . zJ',/........... just.sign: ..... ~ .. . 
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TÄBVO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 82 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Dnr GNN 2022/7-69 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över beviljade ansökningar av stöd till inackordering till elev med 
offentlig huvudman enligt delegation nr 2.1 för läsåret 2022/2023, fattade under 
perioden 2022-06-06 till 2022-09-09, daterad 2022-09-09 

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

fattade under perioden 2022-06-15 - 2022-09-08, daterad 2022-09-08 

• 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 2022-06-15 - 2022-09-08, daterad 2022-09-08 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2022-06-08 - 2022-09-12, daterad 2022-

09-12 

• 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 2022-06-07 - 2022-09-12, daterad 2022-06-07 

• Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om tilläggsbelopp i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, enligt delegation nr 3. 7, 4.5, 4.6 eller 6.3, 

fattade under perioden 2022-06-07 - 2022-09-12, daterad 2022-06-07 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-09-13 

• Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-09-15 
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TÄBYO 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

§ 83 Övrigt 

PROTOKOLL 
2022-09-20 

Patrik Ferm (L) ställer en fråga om huruvida Åva gymnasium kommer att hålla nationella 
prov i samtliga ämnen där dessa finns tillgängliga eller endast i de ämnen där nationella 
prov är obligatoriska. 

Stabchef Henrik Mattisson svarar att det ännu inte är bestämt och att frågan behandlas av 
skolledningen på Åva gymnasium. Mer information om detta presenteras på nästa 
nämndsammanträde. 

l{JJL 
just.sign: ..................... ........ .. 
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