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Nämndens ansvar och uppgifter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsen-
det gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare 
(SFI), gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden 
svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kom-
munens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kom-
mun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. 
  
Täby kommun har sedan 2016 tre skolenheter: Åva gymnasium, Täby Gymnasie-
särskola, och Täby Språkintroduktion. Nämnden ska tillse att verksamheten ge-
nomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner. Den politiska vilja 
som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda målen i verksamhets-
planen och alliansens kvalitetsdokument utgör den kommunala styrningen av ut-
bildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gymnasie- och vuxenut-
bildning som bedrivs i kommunen. Täby gymnasiesärskola bedriver även korttids-
tillsyn för gymnasieelever enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller 
fortsatt hög kvalitet. Betygen på Åva gymnasium är mycket goda. Resultatet i den 
årliga länsgemensamma elevenkäten är fortsatt över snittet i länet men når inte 
samma höga nivåer som föregående år. Måluppfyllelsen för de mål som fast-
ställts av kommunfullmäktige till nämnden för året är god och tydliga positiva ten-
denser finns avseende Åva gymnasiums analys- och uppföljningsarbete. 
  
Den kommunala vuxenutbildningen har under året övergått till auktorisation i 
samarbete med åtta andra kommuner, och 27 aktörer har auktoriserats. Motsva-
rande auktorisationsmodell för Svenska för invandrare har förberetts inför år 
2018. Ett arbete pågår parallellt med att tillse att resultat inom Kunskapscentrum 
Nordost följs upp och analyseras på ett mer systematiskt sätt och i ett tidigare 
skede på året än vad som sker idag. 
  
Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Täbys verksamhet i egen regi 
redovisar ett ackumulerat överskott, och skolorna har en god ekonomi. Detta ger 
en stabilitet och möjligheter till satsningar 2018. 
  
Åva gymnasium ligger i startgroparna för ett fortsatt offensivt utvecklingsarbete 
avseende programstruktur, organisation och pedagogik, och skolledningen enga-
gerar såväl medarbetare som elever i det utvecklingsarbetet. 
  
Åva gymnasium deltar tillsammans med övriga kommunala skolor i det treåriga 
Ifous-programmet, Inkluderande lärmiljöer. De koncerngemensamma satsning-
arna kommer att fortgå under kommande år och fokus kommer att ligga på att 
åstadkomma ytterligare analysdjup och att tillse att varje elev, oberoende av sina 
individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds fysisk och 
kognitiv möjlighet till effektivt lärande i ett gemensamt sammanhang. 
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Nämndens utvecklingsområden 

Mottagande av nyanlända 

Antalet elever på Täby språkintroduktion fortsätter att minska. Totalt under året 
har 86 elever skrivits in. Strukturen för nivåindelningen - nivå 1, 2 och 3 i relation 
till elevens språknivå på svenska - har under året vidareutvecklats. Av de elever 
som befinner sig i steg tre nådde 30 av 33 (91 procent) behörighet till nationella 
program. 
  
Enligt nämndens uppdrag har ett individualiserat utbildningsupplägg för nyan-
lända elever i åldern 16-20 år upprättats med syfte att snabbare åstadkomma 
självförsörjning och integration. Det innebär ett förändrat utbildningsutbud, ytterli-
gare fokus på svenska, samhällsinformation och praktik i utbildningen, samt för-
djupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Förändringen genomfördes under 
hösten 2017 varför slutsatser om eventuella effekter ännu inte kan dras. 
  

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Det kontinuerligt förbättrade lärandet för alla elever i Täby kommun är bland an-
nat en följd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens systematiska kvalitets-
arbete, som inneburit en fördjupad analys och förbättrad verksamhetskvalitet. 
  
För grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux har fokus lagts på bedömning 
av kunskapsmål och att ge behovsanpassat stöd till eleverna. Det har bidragit till 
de förbättrade resultaten avseende såväl elevernas måluppfyllelse i sin kun-
skapsutveckling som elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande. 
  
Kunskapscentrum Nordost organiserar vuxenutbildning och Svenska för invand-
rare.  Under hösten har verksamhetens rektorstjänst tillsatts och det systematiska 
kvalitetsarbetet har satts i fokus. 
  

Trygghet, trivsel och inflytande 

Satsningar på trygghet, trivsel och inflytande syftar till att ge alla elever förutsätt-
ningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat. I enlighet med FN:s barn-
rättskommitté är det också viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring elevens rätt att 
komma till tals och att elevens åsikter beaktas. 
  
Åva gymnasium har kontinuerligt genomfört en rad insatser för att förbättra ele-
vernas arbetsro. En positiv tendens över åren är tydlig, men resultaten är inte i 
nivå med verksamhetens mål. Resultaten avseende arbetsro i skolans lokala ar-
betsmiljöenkät är bättre än föregående år, men för området trygghet och trivsel 
försämrades resultatet något i den länsgemensamma årliga enkäten och i Skolin-
spektionens enkät från hösten 2017. Elever har uttryckt upplevelse av otrygghet i 
samband med att det uppmärksammats att obehöriga personer har vistats på 
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skolan. Skolledning införde därför daglig rondering under hösten. Ett övergri-
pande arbete för elevers trygghet och trivsel avseende skalskydd, gemensamma 
utrymmen och undervisningslokaler har inletts i form av samarbete med elevkår, 
kompetensutveckling av alla medarbetare och dialog med hyresvärd. 
  
Verksamhetsområdesspecifik och kommunövergripande handlingsplan för att 
främja ungas psykiska hälsa har tagits fram under hösten där fokus ligger på det 
hälsofrämjande arbetet och att stärka så kallade skyddsfaktorer. 
  
Elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux uppvisar positiva resultat 
avseende trygghet. Utifrån enkätsvar framgår att samtliga elever fortsatt uppfattar 
sin arbetsmiljö som trygg. För verksamheten Svenska för invandrare är resultaten 
avseende trygghet och trivsel fortsatt goda och detsamma gäller inflytande. 

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organi-

sation 

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden slagit fast för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna 
att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. 
  
Utvecklingsarbetet pågår genom bland annat omfattande kompetensutveckl-
ingsinsatser i gymnasie- och gymnasiesärskola, och genom Täby kommuns del-
tagande i forsknings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer tillsam-
mans med åtta andra kommuner och Borås högskola. Åva gymnasium har under 
läsåret 2016/2017 också deltagit i den statliga satsningen Läslyftet, för att ut-
veckla tillgänglighet genom tillämpat språkutvecklande arbetssätt. 
  
Ännu kan inte den förväntade resultatförbättringen iakttas i alla delar av Åva gym-
nasiums verksamhet, även om förbättringar i kunskapsresultaten för elever i teo-
retiska programmen kan iakttas. 
  
Rektors analys visar att skolan behöver fortsätta utveckla det kollegiala lärandet 
och eleverna behöver få möjlighet till större delaktighet i sitt lärande genom tyd-
liggörande av kunskapskrav och genom digital och enhetlig återkoppling av ex-
aminationsuppgifter. 

Utveckling av digitala verktyg för tillgängligt lärande 

I arbetet med att göra lärandet tillgängligt och ge varje elev de bästa förutsätt-
ningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar är utveckling av den digitala 
kompetensen och de digitala verktygen viktiga faktorer. 
  
Digitala grundstrukturer i form av en gemensam teknisk plattform, en hög dator-
täthet och en gemensam struktur för wi-fi-nätverk är nu etablerad på Åva gymna-
sium, och Täby kommun mottog i våras ett hedersomnämnande för arbetet med 
att via digitalisering öka tillgängligheten i lärandet för alla elever i utmärkelsen 
Guldtrappan som uppmärksammar digital skolutveckling. 
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För att ge ökade möjligheter till förbättrad kommunikation i klassen och bidra till 
det tillgängliga lärandet för eleverna har medarbetarna på Åva gymnasium gått 
en grundutbildning i adekvata digitala verktyg. 

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget 

Under året har Täby Akademi för Professionsutveckling implementerats fullt ut. 
Syftet är att på ett processinriktat sätt ytterligare öka professionaliteten hos varje 
rektor och lärare i kommunen. 
  
Kompetensutveckling med syftet att öka graden av tillgänglighet i lärandet på ve-
tenskaplig grund rymmer också ett fortsatt samarbete med Harvard Graduate 
School of Education. Skolledare och förstelärare studerar årligen Inclusive Le-
arning och Universal Design for Learning vid Harvard, och vidareutbildar sedan 
kollegor på området. På samma sätt innebär det fortsatta deltagandet i forsk-
nings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer i Ifous regi under en 
treårsperiod, en omfattande kompetensutvecklingsinsats i samarbete med sju 
kommuner och Högskolan i Borås. 
  
Arbetet med utveckling av karriärtjänster det vill säga försteläraruppdrag och det 
statliga lärarlönelyftet för ökad professionalisering och kollegialt lärande pågår 
kontinuerligt. 
  
Täby kommun har tillsammans med de fackliga parterna tagit fram nya lönekrite-
rier för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. I kriterierna förtydligas att ele-
vernas kunskapsresultat, trygghet, trivsel och inflytande är i fokus för medarbetar-
nas löneutveckling. 
  
För läsåret 2016/2017 utgör antalet heltidstjänster med pedagogisk högskolexa-
men på Åva gymnasium 87 procent vilket är samma andel som föregående läsår. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2017 har kommunfull-
mäktige fastställt två mål. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och att ett av målen inte har uppnåtts. 
  
Den sammantagna måluppfyllelsen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med 
hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan 
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Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål  

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav  Upp-
nått 

Kommentar Målet är uppnått. 

 
Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer. För indikatorn genomsnittligt 
betygspoäng på de studieförberedande programmen på Åva gymnasium 
tangerar det preliminära utfallet 15,4 indikatorsvärdet om 15. De övriga två 
indikatorerna är betygspoäng om minst 13,2 på yrkesprogrammen där ut-
fallet är 13,8 och andel elever som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom 
fyra år där indikatorsvärdet är 83 procent och utfallet 83,7 procent. 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt  Inte 
uppnått 

Kommentar Målet är inte uppnått. 
 
Måluppfyllelsen mäts genom två indikatorer; andel elever på Åva gymna-
sium som anger att de kan rekommendera sin skola till en kompis där utfal-
let på 64 procent understiger indikatorsvärdet på 85 procent och andel ele-
ver som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning där utfallet är 
86 procent vilket överstiger indikatorsvärdet på 85 procent. 

Analys av måluppfyllelsen 

Kunskapsresultaten är mycket goda och fortsatt kontinuerligt förbättrade. Genom 
de strategier som nämnden beslutat om avseende systematiskt kvalitetsarbete, 
tillgängligt lärande, digitalisering och professionalisering finns möjligheter till ytter-
ligare förbättringar.  
  
Färre elever än tidigare anger i den länsgemensamma årliga enkäten att de re-
kommenderar sin skola, vilket speglar resultatet för samtliga kommuner i länet i 
sin helhet. Åva gymnasium har inte i tillräcklig utsträckning lyckats förbättra enkä-
tresultaten avseende trygghet, trivsel och inflytande. En ytterligare orsak är att 
elever som kommit in på sitt andra- eller tredjehandsval kan ha en lägre benä-
genhet att rekommendera sin skola, vilket gör det angeläget att arbeta aktivt med 
att utveckla elevernas delaktighet och trivsel. 

Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

Ökade behov av kommunala tjänster, med anledning av befolkningsökning och 
ökat mottagande av nyanlända, men också på grund av pensionsavgångar gör 
att kommunen har behov av ny kompetens inom nämndens ansvarsområden. 
Behovet att rekrytera, utveckla och behålla lärare med lärarlegitimation är stort. 
  
Omfattande kompetensutvecklingsinsatser pågår inom verksamhetsområdet, 
bland annat genom Täby kommuns deltagande i forsknings- och utvecklingspro-
jektet Inkluderande lärmiljöer tillsammans med åtta andra kommuner och Borås 
högskola och genom samarbete med Harvard Graduate School of Education. 
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Under hösten genomfördes, såväl i Täby kommun som inom kommunstyrelsens 
verksamheter, en enkätundersökning genom Sveriges kommuner och landstings 
verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet 
visade HME ett totalindex på samma nivå som vid föregående mätning (81, 2017 
och 2016). Resultat per delfråga visar att de två frågorna som har störst förbätt-
ringspotential är frågan kring måluppföljning samt frågan kring visad uppskattning 
från närmaste chef. De två delfrågorna som visar högst resultat är frågorna kring 
upplevelse av att ha ett meningsfullt arbete samt kunskap om arbetsplatsens mål. 
Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och förbätt-
ringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar. 
  

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året samordnats med kommunens 
övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Detta för att skapa en mer 
strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet. 
  
Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som in-
förts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp 
kommunens arbetsmiljömål. Första mätningen genomfördes under hösten 2016. 
Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt un-
der året. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en 
nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet visar till övervä-
gande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. De områden där resultatet vi-
sar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå och ar-
betsglädje. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respek-
tive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande 
syfte. 
  
Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisationsnivåer. Re-
sultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsredovisning och 
årsredovisning. 
  
Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhetsmål  

Vi skapar arbetsglädje  Upp-
nått 
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Enhetsmål  

Analys Kommentar Målet är uppnått. 

 
Nämndmålet har en indikator. "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorsvärdet är satt till 
minst 65. Resultatet för 2017 blev 65. 
 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  Upp-
nått 

Analys Kommentar Målet är uppnått. 

 
Nämndmålet har en indikator. "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger 
koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Indikatorsvärdet är satt till 
minst 65. Resultatet för 2017 blev 69. 

Trots att den statliga satsningen Läslyftet har krävt utrymme anger medarbetarna 
att skolledningens transparens och framförhållning har förbättrats. Medarbetare 
efterfrågar en ökad tydlighet och mer tid till diskussion om skolans mål och vision. 
Under hösten har skolledningen arbetat för att ge samstämmiga besked, förbätt-
rad systematik i uppföljningsarbete och kommunikationskanaler och utvecklat di-
alogen med medarbetarna kring skolans långsiktiga strategier. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron minskar inom verksamhetsområdet. Den totala sjukfrånvaron har 
minskat med 1,2 procent ifrån 2016 till 2017. För samtliga grupper har en minsk-
ning skett jämfört med föregående år. Största minskningen, med 6,7 procent, har 
skett inom gruppen 29 år eller yngre. 
  
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga in-
satser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovår-
den. Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att kon-
kretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Ett särskilt fo-
kus har under året varit att arbeta med tidiga insatser för medarbetare med fre-
kvent korttidssjukfrånvaro. 
  
Genom att arbeta med tidiga insatser för målgruppen kan sjukfrånvaron generellt 
minskas. Femtio procent av all längre sjukskrivning (60 dagar eller längre) börjar 
med frekvent korttidsjukfrånvaro. Av nedanstående sammanställning framgår 
sjukfrånvaron för 2017 jämfört med de två tidigare åren. 
 
 
 
 
 
 
 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av to-
tal sjukfrånvaro) 

45,0 45,3 42,8 
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Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)    

Samtliga anställda 5,0 6,2 5,4 

Kvinnor 5,4 6,7 7,0 

Män 4,4 5,3 2,8 

29 år eller yngre 4,4 11,1 5,1 

30 -49 år 3,9 5,1 3,9 

50 år eller äldre 6,3 6,2 6,4 

Ekonomi 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 283,1 
mnkr, vilket motsvarar 9 % av kommunens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 
  

 
  
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 17,4 mnkr vilket mots-
varar 6 % av budgeterade nettokostnader. 
  
Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 2,3 mnkr. Egen regi redovi-
sar en positiv avvikelse med 11,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader re-
dovisas en positiv avvikelse med 4,0 mnkr. 
  
Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre elever i gymnasiesärskolan. 
Den positiva avvikelsen för egen regi beror främst på att Åva gymnasium och 
Täby språkintroduktion redovisar positiva resultat och tidigare års ombudgete-
ringar. Den positiva avvikelsen för anslag beror på KCNO som redovisar en posi-
tiv avvikelse. 
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Nettokostnader per volym, anslag och egen regi 

Fördelning av nettokostnader på anslag, volym och egen regi framgår av nedan-
stående sammanställning. 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Anslag -23,0 -27,1 4,0 15 % -23,2 

Volym -266,5 -268,8 2,3 1 % -255,4 

Egen regi 6,5 -4,6 11,1  8,2 

Nettokostnader -283,1 -300,5 17,4 6 % -270,3 

Budget 2017 är genom ombudgetering utökad med 1,3 mnkr för anslag och med 4,6 mnkr för egen regi. 

  

 
  

Anslag 

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån vo-
lym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som är anslagsfinansi-
erad består av centrala medel, särskild vuxenutbildning (Lärvux) och Kunskaps-
centrum nordost (KCNO). 
  
Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostna-
der som är gemensamma för kommunala skolor och enskilda huvudmän. Ansla-
get för lärvux avser kommunens kostnader för särskild vuxenutbildning. Anslaget 
för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). 
  
Fördelning av utfall och budget per anslag framgår av nedanstående samman-
ställning. 
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GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Centralt -9,6 -9,7 0,1 1 % -8,5 

Lärvux -2,3 -1,4 -0,9 
62 
% 

-2,3 

Kunskapscentrum 
nordost 

-11,2 -16,0 4,8 
30 
% 

-12,3 

Nettokostnader -23,0 -27,1 4,0 
15 
% 

-23,2 

Budget 2017 är genom ombudgetering utökad med 1,3 mnkr för KCNO. 

De centrala kostnaderna understiger budget med 0,1 mnkr. Lärvux redovisar en 
negativ avvikelse på 0,9 mnkr på grund av högre kostnader än budgeterat. 
KCNO redovisar en positiv avvikelse på 4,8 mnkr. 
  
Fördelning av utfall och budget per verksamhet för KCNO framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Administration -2,1 -3,2 1,1 
34 
% 

-2,3 

Grundvux -3,5 -2,7 -0,8 
27 
% 

-2,0 

Gyvux -2,9 -7,0 4,1 
59 
% 

-4,4 

SFI -2,8 -3,1 0,3 
11 
% 

-3,7 

Nettokostnader -11,2 -16,0 4,8 
30 
% 

-12,3 

Budget 2017 är genom ombudgetering utökad med 1,3 mnkr. 

De administrativa kostnaderna understiger budget med 1,1 mnkr. Grundläggande 
vuxenutbildning överstiger budget med 0,8 mnkr som beror på högre kostnader 
för köp av utbildningsplatser än budgeterat. Gymnasial vuxenutbildning understi-
ger budget med 4,1 mnkr som beror på lägre kostnader för köp av utbildnings-
platser och högre statsbidragsintäkter än budgeterat. SFI understiger budget med 
0,3 mnkr. 

Nettokostnader för volym 

Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. Netto-
kostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per elev. I 
budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts 
och busskort. 
  
Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verk-
samhet och regiform. 
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Fördelningen av nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet framgår 
av nedanstående sammanställning. 
  
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Gymnasieskola -251,0 -251,5 0,6 0 % -238,3 

Gymnasiesärskola -15,6 -17,3 1,7 10 % -17,0 

Nettokostnader -266,5 -268,8 2,3 1 % -255,4 

Nettokostnaden för gymnasieskolan är 0,6 mnkr lägre än budget och beror på att 
nettokostnaden per elev är lägre än budgeterat. Detta motverkas delvis av att det 
varit fler elever än budgeterat. Nettokostnaden för gymnasiesärskolan är 1,7 
mnkr lägre än budget och beror på färre elever än budgeterat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volymer och nyckeltal 

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal gymnasieelever 
skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år. 
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GVN - antal elever och Utfall Budget Avvikelse Utfall 

nettokostnad per elev 2017 2017 Antal % 2016 

Åva gymnasium 497 526 -29 6 % 540 

Täby språkintroduktion 84 115 -31 27 % 101 

Övriga gymnasieskolor 2 077 1 936 141 7 % 1 879 

Summa elever 2 658 2 577 81 3 % 2 520 

Nettokostnad per elev -98 025 -100 582 2 557 3 % -97 962 

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet ele-
ver. Kostnaden per elev är beräknad inklusive ombudgetering för centrala medel. 

Antal gymnasieelever är 81 fler än budgeterat, och snittkostnaden är 2 557 kr 
lägre än budgeterat. En lägre nettokostnad per elev år 2017 jämfört med år 2016 
beror på att kostnader centralt fördelas på fler antal elever, och att eleverna valt 
program med lägre priser jämfört med föregående år. 

Egen regi 

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som 
Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
språkintroduktion. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgete-
ring (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som 
jämförelse finns resultatenheternas omslutning. 
  

GVN Utfall 
Ombud- 
getering 

Avvikelse Omslutning 

(mnkr) 2017 2017 2017 2017 

Åva gymnasium 3,8 1,3 5,1 111,8 

Täby språkintroduktion 0,6 0,5 1,1 15,0 

Täby gymnasiesärskola 2,2 2,8 5,0 19,2 

Nettokostnader 6,5 4,6 11,1 145,9 

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Åva Gymnasium 
Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Åva gym-
nasium. 
 
 
 
 
 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 111,5 111,8 -0,3 0 % 117,5 

Kostnader -107,8 -111,8 4,0 4 % -111,6 
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GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Nettokostnader 3,8 0,0 3,8  5,9 

Ombudgetering   1,3   

Avvikelse inkl. ombudgetering   5,1   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Åva gymnasium redovisar ett resultat för 2017 på 3,8 mnkr. Skolans kostnader är 
lägre än budget och beror främst på lägre hyror och personalkostnader än bud-
geterat. Inklusive ombudgetering av tidigare års överskott redovisas en positiv 
avvikelse på 5,1 mnkr. 
  
Täby språkintroduktion 
Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Täby 
språkintroduktion. 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 14,8 15,0 -0,2 1 % 7,4 

Kostnader -14,2 -15,0 0,8 5 % -6,8 

Nettokostnader 0,6 0,0 0,6  0,5 

Ombudgetering   0,5   

Avvikelse inkl. ombudgetering   1,1   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Täby språkintroduktion redovisar ett resultat för 2017 på 0,6 mnkr. Det positiva 
resultatet beror på lägre kostnader än budgeterat. Inklusive ombudgetering av ti-
digare års överskott redovisas en positiv avvikelse på 1,1 mnkr. 
  
Täby gymnasiesärskola 
Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader för Täby gym-
nasiesärskola. 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 23,8 19,2 4,7 24 % 21,6 

Kostnader -21,7 -19,2 -2,5 13 % -19,8 

Nettokostnader 2,2 0,0 2,2  1,8 

Ombudgetering   2,8   

Avvikelse inkl. ombudgetering   5,0   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Täby gymnasiesärskola redovisar ett resultat för 2017 på 2,2 mnkr. Den positiva 
avvikelsen beror på fler elever än budgeterat, men motverkas delvis av högre 
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personalkostnader än budgeterat. Inklusive ombudgetering av tidigare års över-
skott redovisas en positiv avvikelse på 5,0 mnkr. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 18,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 7,0 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för inventarier och verksam-
hetsanpassningar än budgeterat. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2017. Den högra de-
len av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 
  

GVN Utfall Budget 
Avvi-
kelse 

 
Pro-

gnos 
Budget 

Pro-
gnos 
avvi-
kelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Åva ombyggnad restaurang lin-
jen (Ny VP17) 

16,8 17,0 0,2  17,0 17,0 0,0 

Verksamhetsanpassning 0,0 2,0 2,0  2,0 2,0 0,0 

Inventarier 1,6 6,4 4,8  4,5 6,4 1,9 

Summa investeringar 18,4 25,4 7,0  23,5 25,4 1,9 

Budget 2017 är utökad med 11,4 mnkr genom ombudgetering 

Åva ombyggnad restauranglinjen - avser att skapa lokaler för Restauranglinjen i 
Åva gymnasiums huvudbyggnad. Ombyggnad av lokalerna är färdigställda och 
inflyttade. 
  
Verksamhetsanpassningar - avser kostnader för mindre ombyggnationer och ut-
redningar. Inga verksamhetsanpassningar har genomförts 2017. 
  
Inventarier - avser främst kostnader för utrustning och möbler till Åva gymnasium. 

 

 

Bilagor 

Alliansuppdrag 2018 

I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för 

mandatperioden 2015-2018. Mindre förändringar för respektive nämnd avseende 

det politiska programmet kan ha tillkommit för innevarande år. I programmet ingår 
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nya uppdrag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde en-

ligt nedan. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport per juni 

2017 och i årsredovisningen för 2017. 

 

Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

 På-
gående 

Täby ska ha Sveriges högsta 
utbildningskvalitet som står 
sig bra även internationellt 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
pågår ett kontinuerligt arbete med att bland annat 
utveckla planering, genomförande samt analys 
och utvärdering av verksamheten på såväl huvud-
manna- som enhetsnivå. Resultatet av det arbete 
som har gjorts visar på ytterligare förbättrad syste-
matik och kvalitet avseende Åva gymnasiums ar-
betsplan och kvalitetsredovisning. Skolan har for-
mulerat hypoteser om orsakssamband avseende 
arbetssätt och resultat. Tillsammans med en stabil 
ekonomi är bedömningen att möjligheterna att 
identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsom-
råden har ökat. 
 
 
Förbättrade kunskapsresultat med hänseende till 
ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete kan styr-
kas i ökad utsträckning avseende de studieförbe-
redande programmen. Framsteg har gjorts i det 
koncerngemensamma arbetet med tillgängligt- 
och kollegialt lärande och ett samarbete med Har-
vard som kom till stånd 2014 med fokus på att 
skapa ett tillgängligt lärande har fördjupats ytterli-
gare. I januari 2017 blev Täby kommun samar-
betspartner med Ifous, för att som representant i 
styrelsen kunna bidra till ett nationellt skolutveckl-
ingsarbete på vetenskaplig grund. 
Samtidigt startade också forsknings- och utveckl-
ingsprojektet inkluderande lärmiljöer i Ifous regi, 
med Täby kommun som en av åtta deltagande hu-
vudmän under en treårsperiod. Digitala grund-
strukturer finns nu på plats fullt ut inom större de-
len av Åva gymnasiums organisation. 
 
 
Den kommunala vuxenutbildningen - såväl den 
gymnasiala som grundläggande övergick från och 
med augusti 2017 till auktorisation. I dagsläget är 
28 aktörer auktoriserade att bedriva vuxenutbild-
ning. Beslutet innebär också att resultat inom Kun-
skapscentrum Nordost följs upp och analyseras på 
ett mer systematiskt sätt och i ett tidigare skede 
på året än vad som sker idag. Utvecklingen av det 
systematiska kvalitetsarbetet inom Kunskapscent-
rum Nordost fortlöper kontinuerligt. För 2018 plan-
eras även Svenska för invandrare övergå till auk-
torisation. 

 På-
gående 

Alla elever ska känna trygg-
het, arbetsro och arbets-
glädje. Nolltolerans ska gälla 

Åva gymnasium har kontinuerligt under en längre 
period genomfört en rad insatser för att förbättra 
arbetsron. För läsåret 2016/2017 har resultatet för 
området trygghet och trivsel försämrats utifrån den 
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Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

mot kränkningar och mobb-
ning 

årliga länsgemensamma elevenkäten medan re-
sultatet för arbetsmiljön är bättre än föregående år 
i skolans lokala enkät. Utifrån dialog med elever 
har rektor identifierat att skolan bland annat behö-
ver åstadkomma ett än tydligare ledarskap i klass-
rummet, tydligare lektionsstruktur, klassrumspla-
ceringar, bättre kommunikation kring syftet och 
nyttan med undervisningen samt regelbundna 
lektionsbesök av skolledning. Ytterligare informat-
ion om arbetet med arbetsro och trygghet finns 
under avsnittet "Trygghet, trivsel och arbetsro". 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Alla lärare och elever i de 
kommunala skolorna ska ges 
möjlighet att använda mo-
dern IKT 

Digitala grundstrukturer finns nu på plats fullt ut 
inom större delen av Åva gymnasiums organisat-
ion. Läs mer under utvecklingsområdet "Utveckl-
ing av digitala verktyg för tillgängligt lärande". 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Samarbetet med näringslivet 
ska öka möjligheterna till lär-
lings- och praktikplatser så-
väl för studie- och yrkesför-
beredande program som för 
gymnasiesärskolans elever 

Yrkesprogrammen har generellt ett ökat söktryck 
och programmen har ett gott samarbete avseende 
arbetsplatsförlagt lärande-platser. T4* är inne på 
sitt tredje år och samarbetet med de lokala företa-
gen är fortsatt tillfredställande. 
 
 
I dialog med elever framgår att ombyggnationen 
av restaurangprogrammets lokaler har gjort att fler 
än någonsin sökt. 
 
 
*APL - Arbetsplatsförlagt lärande.**T4 - Ett fjärde 
år på teknikprogrammet som ger gymnasieingen-
jörsexamen. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Innovationer och entrepre-
nörskap ska stimuleras ge-
nom att ung företagsamhet 
(UF) ska erbjudas alla elever 
på gymnasieskolan 

Alla elever har idag möjlighet att välja kursen ent-
reprenörskap inom ramen för sitt individuella val. 
Inom kursen finns även möjlighet att läsa den uti-
från konceptet Ung Företagsamhet vilket innebär 
att du under kursen startar, driver och avvecklar 
ett företag. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Täby ska kunna erbjuda fler 
spetsutbildningar och möjlig-
heten att ta högskolekurser 
på gymnasiet ska utvecklas 

Ett samarbete mellan Åva gymnasium och Upp-
sala Universitet är upprättat och idag finns möjlig-
heter för eleverna på Åva gymnasium att läsa ma-
tematikkurser på högskolenivå. Skolan genom-
förde läsåret 2015/2016 en programöversyn och 
förändringar av programutbudet. Under läsåret har 
skolan reviderat samtliga programplaner vilket be-
döms förbättra utbildningarna ytterligare för samt-
liga elever. Förändringarna kommer vara fullt ut 
genomförda under läsåret 2019/2020. Under läså-
ret 2017/2018 sker ytterligare satsningar på sam-
arbeten med högskolor och universitet samt ytterli-
gare spetsning av program och kursutbud. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Vi kommer att vara pådri-
vande för att skapa en ge-
mensam vuxenutbild-
nings/SFI-region i länet med 
valfrihet och möjlighet att 
kombinera arbete och studier 

Den kommunala vuxenutbildningen - såväl den 
gymnasiala som grundläggande - övergick från 
och med augusti 2017 till auktorisation. I dagslä-
get är 28 aktörer auktoriserade för att bedriva vux-
enutbildning. Inför ny upphandlingsperiod inom 
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Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

Svenska för invandrare kommer samma auktori-
sationsmodell att införas, och möjligheterna att 
kombinera Svenska för invandrare med yrkesut-
bildning för att bidra till att invånare snabbt ska 
kunna komma ut i arbetslivet utreds. 
 
 
Tillsammans med ett tiotal andra kommuner i länet 
pågår även ett arbete med gemensam modell för 
kvalitetsuppföljning som innebär att resultat inom 
Kunskapscentrum Nordost följs upp och analyse-
ras på ett mer systematiskt sätt och i ett tidigare 
skede på året än vad som sker idag. Utvecklingen 
av det systematiska kvalitetsarbetet inom Kun-
skapscentrum Nordost fortlöper kontinuerligt. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Vi ska ha en långsiktig pla-
nering av nya utbildnings-
platser och förbättring av be-
fintliga inne- och utemiljöer 

Lokalförsörjningsplanen revideras löpande och 
nya rutiner för att säkra att tillgången till utbild-
ningslokaler uppfyller såväl volym- som kvalitets-
krav har utvecklats. Ytterligare resurser har till-
satts för att öka säkerheten i prognoser och be-
hovsbedömningar. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Kvalitet i gymnasie- och vux-
enutbildningsnämndens 
verksamheter 

Alliansens kvalitetsdokument ligger som en del av 
styrkedjan för hur enheterna uppnår hög kvalitet. 
Utifrån nationella styrdokument, kommunens styr-
dokument (verksamhetsplan, nämndens strategier 
och alliansens kvalitetsdokument) och enheternas 
analyser av sina resultat i enhetens kvalitetsredo-
visning har enheterna formulerat lokala arbetspla-
ner för att systematiskt förbättra kvaliteten i verk-
samheten. 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas arbets-

miljöansvar 2012-06-04 har respektive nämnd ett ansvar för att följa upp och ut-

värdera nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Systematiken i respektive 

nämnds arbetsmiljöarbete utvärderas utifrån punkterna i Arbetsmiljöverkets före-

skrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). I bilagan nedan följer en 

sammanställning av denna uppföljning och utvärdering. 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

4. Har behov 
av kunskap 
och utbildning 
för chefer och 
arbetsledande 
medarbetare 
klarlagts och 
tillgodosetts? 

 

Säkerställ att 
samtliga nya 
chefer/arbets-
ledande med-
arbetare ge-
nomgår den 
grundläg-
gande arbets-
miljöutbildning 
som anordnas 
årligen. I vän-
tan på arbets-
miljöutbild-
ningen eller 
vid behov av 
att uppdatera 
kunskaperna 
ska chefer/ar-
betsledande 
medarbetare 
genomgå den 
digitala ar-
betsmiljöut-
bildningen 
som finns på 
intranätet. Sä-
kerställ att ar-
betsmiljöut-
bildning för 
nya chefer in-
går i den indi-
viduella intro-
duktionen.  

 

1. Sker ar-
betsmiljöarbe-
tet i samver-
kan med 
skyddsombud 
och arbetsta-
gare? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

2. Har 
skyddsombud 
tillräcklig ar-
betsmiljöut-
bildning för 
sitt uppdrag? 

 

Säkerställ att 
samtliga nya 
skyddsombud 
genomgår 
den grundläg-
gande arbets-
miljöutbildning 
som anordnas 
årligen. I vän-
tan på arbets-
miljöutbild-
ningen eller 
vid behov av 
att uppdatera 
kunskaperna 
ska skydds-
ombud ge-
nomgå den 
digitala ar-
betsmiljöut-
bildningen 
som finns på 
intranätet.  

 

3. Finns upp-
giftsfördelning 
(inom arbets-
miljö) skriftligt 
dokumente-
rat? 

 

  

5. Vet medar-
betarna vilka 
risker som fö-
rekommer i 
deras arbete? 

 

  



  
 2018-03-14 

 

22(25)  

Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

6. Finns det 
skrivna in-
struktioner i 
det fall en 
riskbedöm-
ning visar på 
allvarliga ris-
ker? 

 

  

7. Får nyan-
ställda, inhyrd 
personal och 
medarbetare 
med nya ar-
betsuppgifter 
en introdukt-
ion där ar-
betsmiljö in-
går? 

 

  

8. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas ris-
ker fortlö-
pande både 
vad gäller den 
fysiska och 
den psykoso-
ciala arbets-
miljön? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

9. Dokument-
eras riskbe-
dömningarna 
skriftligt? 

 

  

10. Finns det 
skriftliga 
handlingspla-
ner för åtgär-
der som inte 
kan genomfö-
ras direkt? 

 

  

11. Kontrolle-
ras och utvär-
deras genom-
förda åtgär-
der? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

12. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid pla-
nering av 
och/eller be-
slut om till ex-
empel eller 
ändrad verk-
samhet tex: 
omorganisat-
ion, ombygg-
nad)? 

 

  

13. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid till-
fällig verk-
samhet (tex: 
utflykter, lä-
ger)? 

 

  

14. Utreds 
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan/Åtgärd 

 

15. Följs 
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud upp? 

 

  

16. Anlitas fö-
retagshälso-
vården eller 
motsvarande 
vid behov? 

 

  

 


