
 

 PROTOKOLL 

 2023-02-09 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Torsdag den 9 februari 2023 klockan 18.00 – 20.00 

Kemistvägen 30, Täby kommun 

Beslutande Eva von Wowern (KD), ordförande 

Viktor Norén (M), 1:a vice ordförande 

Magnus Kortell (S), 2:a vice ordförande 

Mats Källqvist (M) 

Sherine Dulski (M) 

Viktoria Eklöf (M) 

Sven Hagström (M) 

Patrik Ferm (L) 

Fredrik Svarén (C) 

Eva Lindau (S) 

Lena Ljungbäck (SD) ersätter Annelie Preve (SD) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Frederik von Sterneck (M), Eva Lohman (M), Gunilla Spångberg (M),  

Ari Keinänen (M), Lars Tunberg (L), Anita Engvoll (L), Lena Kvarnström (C), 

Anders Bauer (KD) 

Insynsplats Niclas Evén (MP) 

Övriga deltagare Utbildningschef Maria Assarsson, chef verksamhetsstöd och utveckling Ann-

Charlotte Mann, näringslivschef Caroline Arenander, chef Täby 

kompetenscenter Lennart Krantz, kommunsekreterare Kajsa Staaf, 

personalföreträdare Carolina Morell 

Paragrafer §§ 1 – 14 

Justering Den 13 februari 2023  

Sekreterare Kajsa Staaf 

Ordförande Eva von Wowern (KD) 

Justerande Magnus Kortell (S)  
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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-09 Överklagandetiden går ut 2023-03-07 

Anslaget sätts upp 2023-02-14 Anslaget tas ned 2023-03-08 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

Underskrift Kajsa Staaf 
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§ 1 Presentation av verksamheten inom Täby kompetenscenter 

Lennart Krantz, chef för Täby kompetenscenter, presenterar verksamheten på 

Kemistvägen 30 och ger nämnden en rundvandring i lokalerna.  
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§ 2 Justering och dagordning 

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

den 13 februari 2023 kl. 16:00 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 

 

  



 

 PROTOKOLL 

 2023-02-09 
 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 
 

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

 

6 

 

§ 3 Information från nämndsamordnare 

Kommunsekreterare Kajsa Staaf ger en kort utbildning med information om uppdraget 

som förtroendevald i nämnd.  
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Dnr GNN 2021/137-04 

§ 4 Förhandsinformation om bokslut 2022 för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Utbildningschef Maria Assarsson ger ett muntligt förhandsbesked om bokslut 2022 för 

gymnasie- och näringslivsnämnden.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr GNN 2022/96-69 

§ 5 Anslutning till ramavtal avseende digitala läromedel 2022 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 februari 

2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal digitala läromedel 2022 behöver 

genomföras.  

Ramavtalet ger tillgång till digitalt och kombinerat tryckt och digitalt material för 

pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att göra en avropsanmälan (s.k. 

anslutning) till Adda Inköpscentrals ramavtal digitala läromedel 2022.  

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

teckna kontrakt. 

Expedieras: 

Upphandlare Maria Spaarw 
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Dnr GNN 2022/81-69 

§ 6 Anslutning till ramavtal avseende tryckta läromedel 2022 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 februari 

2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal tryckta läromedel 2022 behöver 

genomföras.   

Ramavtalet ger tillgång till tryckt material för pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor 

och gymnasieskolor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att göra en avropsanmälan (s.k. 

anslutning) till Adda Inköpscentrals ramavtal Tryckta läromedel 2022.  

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

teckna kontrakt. 

 

Expedieras: 

Upphandlare Maria Spaarw 
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Dnr GNN 2023/2-01 

§ 7 Val av representant till kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
(KRF) för perioden 2023 – 2026 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) är ett rådgivande organ till 

kommunens nämnder i frågor som berör funktionshinder. Rådet består utav en 

representant från varje nämnd. 

Med anledning av ny mandatperiod ska en representant för gymnasie- och 

näringslivsnämnden utses. Enligt överenskommelse mellan partierna ska en representant 

från liberalerna väljas från gymnasie- och näringslivsnämnden till ledamot i KRF. 

Liberalerna föreslår Patrik Ferm (L) som representant i KRF.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att välja Patrik Ferm (L) till representant i 

kommunala rådet för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  

 

Expedieras: 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor  

via samordningssekreterare Sanna Tavakoli 
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Dnr GNN 2023/1-62 

§ 8 Information - Närvarouppföljning Åva gymnasium höstterminen 2022 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts rapporten Närvarouppföljning Åva 

gymnasium höstterminen 2022 som innehåller närvarostatistik för höstterminen 2022.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 9 Information – Näringsliv 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har tillsänts ett bildspel med information om 

näringslivsarbetet i Täby.  

Näringslivschef Caroline Arenander föredrar ärendet.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

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

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit sedan föregående sammanträde.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut  

Gymnasie- och näringslivsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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Dnr GNN 2023/3-62 

§ 11 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 12 december 2022 till  

30 januari 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Dnr GNN 2023/6-69 

§ 12 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 2 februari 2023 anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr GNN 2023/7-69 

§ 13 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

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, fattade under perioden 2022-12-05 - 

2023-01-27, daterad 2023-01-27 

 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 2022-11-28 - 2023-01-30, daterad 2022-11-28 

 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 2022-11-28 - 2023-01-30, daterad 2022-11-28 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr. 5.3 eller 5.6, fattade under perioden 2022-11-29 - 2023-01-30, daterad  

2023-01-30  

 Förteckning över delegeringsbeslut, daterad 2023-02-02 
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§ 14 Övrigt 

Ordförande Eva von Wowern (KD) informerar om att nämndens nästa sammanträde 

kommer att äga rum på Åva gymnasium.  

 


