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§ 99 Justering och dagordning 

Tomas Korpi (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

den 12 december 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr GNN 2022/105-04 

§ 100 Årsbudget 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämndens årsbudget för 2023 uppgår till 427,9 mnkr. 

Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 5,4 mnkr jämfört med 2022, vilket 

motsvarar en nettokostnadsökning med 1 %.  

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade 

verksamhetsplanen för 2023 och är uppräknad generellt med två procent. Gymnasie- och 

näringslivsnämndens nettobudget för volymer har ökat avseende köp av skolplatser. 

Ökningen beror, utöver uppräkning av ersättningsnivåerna, på fler elever jämför med 

föregående års budget. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens nettobudget för anslag har, utöver generell 

uppräkning med två procent, ökat avseende kompensation för ökade lokalkostnader och 

kommungemensam overhead.  

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasieregion (Storsthlm) 

och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att 

kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen 

för programpengen. Storsthlm har beslutat att generellt räkna upp programpengen med 

1,8% för år 2023. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 1,7 

mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årsbudget 2023 för 

gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 1 december 2022. 

 

Tomas Korpi (S) deltar ej i beslutet.  

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2022/71-04 

§ 101 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg år 2023 

Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets 

kommuner att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2022 baserad på 

genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.  

Utöver genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent innehåller Storsthlms rekommendation 

följande förändringar: 

 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 

3 procent 2023. 

 Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 

 Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent. 

Storsthlm önskar få kommunens ställningstagande till sin rekommendation senast den 15 

december 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022.    

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna uppräkning av programpriser 

och strukturtillägg år 2023 i överensstämmelse med Storsthlms rekommendation. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Storsthlm, registrator@storsthlm.se 
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Dnr GNN 2022/103-04 

§ 102 Programpeng för gymnasieprogrammen International Baccalaureate 
och Introduktionsprogrammen år 2023 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i egen 

regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar årligen beslut om Täby kommun godkänner 

föreslagen uppräkning av programpriser i överensstämmelse med Storsthlms 

rekommendation. 

Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen: 

• Internationell Baccalaureate (IB) 

• Introduktionsprogrammen (IM) 

Programpengen för dessa program baseras på Täby kommunala skolors (Åva gymnasium 

och Täby språkintroduktion) budget för dessa program.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa programpeng för programmen 

International Baccalaureate och Introduktionsprogrammen år 2023 i enlighet med 

tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2022.

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Processledare Ninnie Adrian 
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Dnr GNN 2022/87-04 

§ 103 Bidragsbelopp 2023 för särskild utbildning för vuxna 

Täby kommun erbjuder särskild utbildning för vuxna i enlighet med 20 kap. 3 § skollagen 

(2010:800). Det finns ingen gemensam prislista för särskild utbildning för vuxna inom 

samverkansområdet i Storsthlm. Bidragsbeloppen baseras på Täby gymnasiesärskolas 

budget för utbildningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för år 2023 för 

särskild utbildning för vuxna enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2022. 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2022/50-04 

§ 104 Uppräkning av strukturbidrag för studievägsvarianten mindre 
undervisningsgrupp 2023 

Täby kommun erbjuder strukturbidrag till skolenheter som begränsar sitt mottagande till 

elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget avser 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.  

Det finns ingen gemensam prislista för studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp 

inom samverkansområdet i Storsthlm. Bidragsbeloppen ska baseras på kommunens 

budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.  

Kommunens budget avseende studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp har 

räknats upp med 1,8% som för de övriga nationella programmen som erbjuds inom 

samverkansområdet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa uppräkning av strukturbidrag 

för studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp för år 2023 i enlighet med 

tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022. 

 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 
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Dnr GNN 2022/104-04 

§ 105 Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. 

Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern 

kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. 

Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en 

risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det 

behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig 

upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma 

kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.  

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2023 

enligt Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 18 

november 2022.

 

Expedieras: 

Controller Johan Fridell 

Controller Malin Marklund 

Processledare Charlotte Bjärkedal 

Strateg Cecilia Redner 

Utredare Karin Ottander 
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Dnr GNN 2021/36-64 

§ 106 Godkännande av reviderat Auktorisationsavtal - Avseende 
tillhandahållande av vuxenutbildning 

Den 1 mars 2022 trädde Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning med tillhörande bilagor i kraft. I auktorisationsavtalet regleras 

förhållandet mellan ingående kommuner och utbildningsanordnare avseende den 

vuxenutbildning som utbildningsanordnarna ska tillhandahålla, samt övriga åtaganden 

som åligger parterna. 

En översyn av Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 

med tillhörande bilagor har genomförts av Auktorisationskansliet. Revidering har skett i 

auktorisationsavtalet samt i bilagorna för auktorisationsvillkor och kravspecifikation. 

Revideringen har skett i samråd med rektorsgruppen och godkänts i Styrgruppen i Vux 

Norrort. Fokus har legat på en än mer tydlig kravställning, avtalsuppföljning av det 

systematiska kvalitetsarbetet samt att skapa en lättläst och lättnavigerad text. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna reviderat 

Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med 

tillhörande bilagor, daterat den 24 oktober 2022. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att reviderat Auktorisationsavtal - 

Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor, daterat 

den 24 oktober 2022, träder i kraft den 1 januari 2023. 

 

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 
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Dnr GNN 2022/100-04 

§ 107 Uppräkning av ersättningsnivå för kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning är ett samarbete 

mellan tio kommuner i norra Stockholms län. Kommunerna i Vux Norrort erbjuder 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för 

invandrare. Varje utbildningsform har ett gemensamt avtalat pris. Behov har uppstått att 

se över ersättningsnivån avseende vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux). 

En jämförelse mellan Vux Norrorts ersättningsnivå avseende grundvux och 

ersättningsnivåer i andra kommuner i Stockholms län visar att Vux Norrorts 

ersättningsnivå är relativt låg.  

I syfte att vara en attraktiv samarbetspart föreslår styrgruppen för Vux Norrort en 

uppräkning av ersättningen med 2,2 procent från och med den 1 januari 2023. Beslutet 

medför årliga kostnader för Täby kommun motsvarande 0,1 mnkr per år och finansieras 

inom nämndens befintliga budgetram.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna uppräkning av 

ersättningsnivåer inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i 

enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande, daterat den 20 oktober 2022.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att uppräknade ersättningsnivåer 

enligt punkten 1 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Expedieras: 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim för vidare expediering till parterna 

Controller Johan Fridell  
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§ 108 Information - Insynsdialog höstterminen 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om 

genomförda insynsdialoger med fristående gymnasieskolor under höstterminen 2022.  

Stabschef Henrik Mattisson föredrar ärendet. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts en sammanställning daterad  

den 1 december 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 

§ 110 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 17 oktober 2022 till  

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

§ 111 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 1 december 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2022/7-69 

§ 112 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 2022-10-10 - 2022-11-28, daterad 2022-10-10 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2022-10-11 - 2022-11-28, daterad 2022-

11-28 

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

fattade under perioden 2022-10-19 - 2022-11-28, daterad 2022-11-28 

 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 2022-10-12 - 2022-11-28, daterad 2022-11-28 

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-12-01 

 Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning, daterad 2022-12-01 

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-08 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

17 

 

§ 113 Övrigt 

 Utbildningschef Maria Assarsson informerar om att studieresultaten för 

gymnasieskolorna belägna i Täby kommun ser väldigt goda ut, och är högst i länet 

utifrån flera parametrar.  

 

 Utbildningschef Maria Assarsson informerar om att förändringar har skett i 

kursutbudet för särskild utbildning för vuxna på Ängsholmsskolan och att 

följderna av förändringarna ska analyseras. Resultat av analysen ska presenteras 

för nämnden under våren 2023. 

 

 Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, informerar om att det nu finns en 

utbildningsanordnare som håller SFI-utbildning i Täby.  

 

 Nämndsamordnare Kajsa Staaf informerar om att Sara Westin kommer ta över 

som nämndsamordnare för gymnasie- och näringslivsnämnden från år 2023.  

 

 Nämndsamordnare Kajsa Staaf informerar om ändrade öppettider för 

kommunhuset från 1 januari 2023. 

 

 Ordförande Eva von Wowern (KD) tackar nämnden för den gångna 

mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.  
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