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GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Tisdagen den 18 oktober 2022 klockan 18.25 – 19.30 

Ängsholmsskolan, Linbastuvägen 1, Täby 

Beslutande Eva von Wowern (KD), ordförande 

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

Tomas Korpi (S), 2:a vice ordförande 

Mats Källqvist (M) 

Sherine Dulski (M) 

Lisbeth Sämå (M) 

Sven Hagström (M) 

Robert Stopp (L) 

Patrik Ferm (L) 

Pernilla Staaff (C) 

Annelie Preve (SD) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Viktoria Eklöf (M), Lena Kvarnström (C), Magnus Kortell (S),  

Lena Ljungbäck (SD) 

Insynsplats Eva Pethrus (MP) 

Övriga deltagare Utbildningschef Maria Assarsson, chef verksamhetsstöd och utveckling  

Ann-Charlotte Mann, chef HR, kommunikation och näringsliv Sofia Birk, chef 

Täby kompetenscenter Lennart Krantz, stabschef Henrik Mattisson, rektor 

Jenny Alenrud, bitr. rektor Liselott Stånge, nämndsamordnare Kajsa Staaf, 

personalföreträdare Carolina Morell, personalföreträdare Eva-Marie Edén 

Paragrafer §§ 84 – 98 

Justering Den 24 oktober 2022  

Sekreterare Kajsa Staaf 

Ordförande Eva von Wowern (KD) 

Justerande Annelie Preve (SD)  
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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 Överklagandetiden går ut 2022-11-15 

Anslaget sätts upp 2022-10-25 Anslaget tas ned 2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

Underskrift Kajsa Staaf 
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§ 84 Presentation av verksamheten på Ängsholmsskolan – Täby grund- 
och gymnasiesärskola 

Rektor Jenny Alenrud och biträdande rektor Liselott Stånge ger nämnden en 

rundvandring i skolans lokaler och berättar om skolans verksamhet.  
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§ 85 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

den 24 oktober 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr GNN 2021/137-04 

§ 86 Budgetuppföljning per september 2022 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

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

43,6 mnkr, vilket motsvarar 10 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 1.1 mnkr inom verksamheten 

arbetsmarknad, en positiv avvikelse med 27,8 mnkr inom gymnasie- och vuxen-

utbildningsverksamheten, en positiv avvikelse med 1,0 mnkr inom näringslivs-

verksamheten och en positiv avvikelse med 13,8 mnkr inom verksamheten mot-tagning 

av nyanlända. 

Årets investeringar prognostiseras till 4,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 

med 5,4 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per 

september 2022 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 12 oktober 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 2022/84-69 

§ 87 Upphandling av lärplattform 

Kommunens avtal avseende lärplattform för personal, elever och vårdnadshavare i 

kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, grund- och gymnasiesärskola 

löper ut den 31 juli 2023 varför en ny upphandling behöver genomföras. 

Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på 

utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Mervärdesavdrag 

kommer att erbjudas baserat på en bedömning av i vilken grad systemets funktionalitet 

och användarvänlighet anses möjliggöra och underlätta för kommunen att nå 

upphandlingens satta mål. 

Avtalet kommer att upphandlas som kontrakt med planerad avtalsstart den 1 augusti 

2023 och omfatta en löptid om tre år med möjlighet till förlängning två gånger med två år 

i taget, maximal avtalstid är därmed sju år. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 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 lärplattform.  

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson  

Upphandlare Annika Nordin  
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Dnr GNN 2022/86-66 

§ 88 Kvalitetsrapport för Åva gymnasium läsåret 2021/2022 

Täbys kommunala gymnasium fortsätter att anordna en utbildning av hög kvalitet. Även 

läsåret 2021/2022 har präglats av den pågående pandemin, exempelvis i form av frånvaro 

bland eleverna och utmaningar i kontakter med olika sektorer i arbetslivet och samhället. 

En positiv konsekvens av den fjärr- och distansundervisning som bedrivits under 

pandemin är alltjämt att skolans medarbetare har utvecklat nya digitala färdigheter, och 

att man kan ta tillvara det bästa från personalens erfarenheter och använda det i 

klassrummen.  

När det gäller genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen är resultatet på 

yrkesprogrammen våren 2022 14,3 vilket är högre än föregående läsår (14,1). På de 

högskoleförberedande programmen är den genomsnittliga betygspoängen 15,7 vilket är 

högre än föregående läsår (15,0). Åva gymnasium är läsåret 2021/2022 en skola som 

präglas av trygghet och trivsel enligt de allra flesta eleverna på skolan. Resultatet 

indikerar att skolan lyckats väl med att skapa trygghet under pandemin. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsrapport 

Åva gymnasium läsåret 2021/2022, daterad den 26 september 2022. 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Åsa Liljekvist 
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Dnr GNN 2022/98-62 

§ 89 Kvalitetsrapport för Täbys kommunala gymnasiesärskola och komvux 
som särskild utbildning läsåret 2021/2022 

Resultaten för Täbys kommunala gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning 

är goda. Vårdnadshavares förtroende för de pedagogiska verksamheterna är mycket högt. 

I Våga visa-enkäten svarar samtliga deltagande vårdnadshavare att de är nöjda med 

verksamheten i sitt barns skola och att deras barn är tryggt i skolan. Även på området 

kunskaper är utfallet i Våga visa mycket högt. 

Inom det relativt nybildade Gribbylund rektorsområde, där gymnasiesärskolan och 

komvux som särskild utbildning ingår, pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att 

ytterligare stärka undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen, tillgängliggöra 

lärandet och tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för Täbys 

kommunala gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning läsåret 2021/2022, 

daterad den 30 september 2022. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 
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Dnr GNN 2022/94-66 

§ 90 Verksamhetsberättelse – Elevhälsans medicinska och psykologiska 
insatser läsår 2021/2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs av elevhälsans medicinska insatser i Täby kommuns 

skolor inom nämndens ansvarsområde. Vårdgivarens uppdrag är att säkerställa att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. Verksamheten leds av 

verksamhetschef som har vårdgivaransvaret på delegation från vårdgivaren. 

Verksamhetschef leder samt sammankallar den medicinska ledningsgrupp som har det 

medicinska ledningsansvaret. Den medicinska ledningsgruppen består av skolläkare, 

samordnande skolsköterska och samordnande psykolog. Gruppen har avstämning 

kontinuerligt och träffas två gånger varje månad. 

Verksamhetsberättelsen ska ge ett underlag för fortsatt kvalitetsarbete och ska 

presenteras för vårdgivaren av verksamhetschef.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse – 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser läsår 2021/2022, daterad den 23 

september 2022. 

 

Expedieras: 

Enhetschef central elevhälsa, Anna Strand 
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Dnr GNN 2022/95-62 

§ 91 Årlig rapport av arbetet med programutbudet på Åva gymnasium 

Ett av alliansuppdragen till gymnasie- och näringslivsnämnden handlar om att Åva 

gymnasium kontinuerligt ska se över sitt programutbud så att det motsvarar efterfrågan 

från både ungdomar och arbetsmarknad. I oktober 2019 beslutade gymnasie- och 

näringslivsnämnden därför att anta en årlig aktivitetsplan gällande Åva gymnasiums 

arbete med programutbudet. I samband med detta beslutades också att gymnasie- och 

näringslivsnämnden i oktober varje år ska få ta del av en årsrapport som bygger på en 

analys av de aktiviteter som framgår i Årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums 

programutbud. 

I rapporten analyseras samtliga program, inriktningar och särskilda varianter på Åva 

gymnasium utifrån aktiviteterna som genomförts under läsåret 2021/22 samt statistik 

kring slutantagning och elevrörlighet inför läsåret 2022/23. Därefter beskrivs vilka 

slutsatser Åva gymnasium gör inför kommande läsår vad gäller dimensionering och 

planering av programutbudet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årlig rapport av arbetet med 

programutbudet på Åva gymnasium, daterad den 22 september 2022. 

 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 
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Dnr GNN 2022/97-62 

§ 92 Elevstatistik höstterminen 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 23 september 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Elevstatistik 

höstterminen 2022, daterad den 23 september 2022. 

 

Expedieras: 

Utredningsadministratör Anton Mälberg 
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Dnr GNN 2022/99-69 

§ 93 Information - Kommunens aktivitetsansvar våren 2022 

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

med det kommunala aktivitetsansvaret under våren 2022.   

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en sammanställning daterad  

den 11 oktober 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 

§ 95 Anmälan om kränkande behandling 

Förteckningar daterade den 19 september 2022, 26 september 2022 och 3 oktober 2022 

över inkomna anmälningar om kränkande behandling anmäls och läggs till handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/8-69 

§ 96 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 11 oktober 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 97 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 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 2022-09-13 - 2022-10-10, daterad 2022-09-13 

 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 2022-09-12 - 2022-10-10, daterad 2022-09-12 

 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 2022-09-20 till 2022-10-10, daterad 2022-10-10 

 Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-10-11 

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-10-11 
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§ 98 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid sammanträdet.  
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