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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 17 Justering och dagordning 

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen 
äger rum onsdagen den 24 mars 2021. 

Katariina Treville (L) anmäler en övrig fråga (se§ 34). 

Dagordningen godkänns därefter. 

. ,~ af'/A
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2019/92-04 

§ 18 Årsredovisning 2020 för barn- och grundskolenämnden 

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, 
mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 

För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har 
kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 
är god. Resultatet är att ett mål har uppnåtts och att tre mål är på väg att uppnås. 

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 32,9 mnkr, 
vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 12 mars 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Ärsredovisning 2020 för barn- och 
grundskolenämnden, daterad den 12 mars 2021, och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning. 

Pv,· 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/44-04 

§ 19 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 
2020 för barn- och grundskolenämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 
slut till kommande års budget. 

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse med 32,9 mnkr för 
driftbudgeten enligt bokslut 2020. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 3,7 
mnkr till år 2021. 

För investeringar år 2020 redovisar nämnden lägre utgifter än budget med o,6 mnkr. 
Ingen ombudgetering föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och grundskolenämnden medges 
ombudgetera 3,7 mnkr av 2020 års utfall till driftbudgeten år 2021 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och grundskolenämnden medges ingen 
ombudgetering till investeringsbudgeten år 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat 
den 5 mars 2021. 

ordf_sign:___ _!..__~ ----- just.sign:___(ff.(f:;)__ __ ____ ___ _ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2019/136-04 

§ 20 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för barn- och 
grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar för 
den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 

Den interna kontrollplanen för 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljning av att 
ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och 
tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av 
den interna kontrollen görs i samband med delårsrapporten per juli och i 
årsredovisningen. 

Uppföljningen per den 31 december 2020 visar att rutinerna i de flesta kontrollområden 
fungerar bra. En förbättring har skett sedan föregående års kontroll inom de 
kontrollerade områdena men det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. 

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning 
av intern kontrollplan 2020. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 18 februari 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan 
2020för barn- och grundskolenämnden daterad den 16 februari 2021, och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av 
intern kontroll. 

ordf.sign: ..... ...... ..... ....... ... ..... . just.sign: ... l.?:!..U........... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/153-04 

§ 21 Korrigering av indikatorer kvalitetspeng grundskola 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020, § 68, att införa en 
kvalitetspeng i grundskolan. Kvalitetspengen tilldelas skolor där minst 4 av 5 jämnt 
viktade indikatorer uppnås, varav kunskapsprogression är obligatorisk. Syftet med 
kvalitetspengen är att motivera huvudmän att utveckla utbildningens kvalitet och därmed 
höja andelen elever som går ut årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen. 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 9 december 2020, § 102, om vilka 
indikatorvärden som gäller för att erhålla kvalitetspeng grundskola läsåret 2020/2021. 

Då regeringen, på grund av covid-19, har ställt in de nationella proven för årskurs 3, 6 och 
9 läsåret 2019/2020 och för årskurs 6 och 9 läsåret 2020/2021 behöver barn- och 
grundskolenämnden besluta om hur indikatorn för kunskapsprogression ska mätas de år 
de nationella proven inte finns att tillgå som indikator. 

Samtidigt behöver indikator 4, andel personal med pedagogisk högskoleexamen, justeras 
så att den blir likvärdig för samtliga skolor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att de läsår som resultat på nationella 
prov inte finns att tillgå mäts kunskapsprogression enbart för högstadiet och då 
genom betygsprogression från årskurs 6 till årskurs 9. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att de läsår som resultat på nationella 
prov inte finns att tillgå stryks kravet om kunskapsprogression för skolor som inte 
har högstadium och kvalitetspeng tilldelas skolorna om de uppfyller 3 av 4 övriga 
indikatorer. 

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ändra indikator 4 till Andel lärare 
med pedagogisk högskoleexamen enligt Skolverkets personalstatistik (skolor 
som inte finns med i Skolverkets personalstatistik ska styrka att personalen har 
pedagogisk examen med kopior på personalens examensbevis). 

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

~V 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/11-04 

§ 22 Utredning av behovet av att införa resursfördelning baserat på 
strukturella socioekonomiska skillnader 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020, § 68, att införa en 
kvalitetspeng i grundskolan. I samband med detta gav barn- och grundskolenämnden 
utbildningschefen i uppdrag att utreda behovet av att införa socioekonomisk 
resursfördelning för att säkerställa att även de barn och elever som har sämre 
förutsättningar att nå utbildningens mål ändå gör det. 

En regressionsanalys beställd från statistiska centralbyrån (SCB) visar att Täby kommun 
generellt har en struktur där barnen har en statistiskt sett gynnsam socioekonomisk 
bakgrund. Utifrån de underlag som levererats från SCB i december 2020 kan det inte 
utläsas betydande strukturella skillnader mellan grundskolorna i Täby kommun. Baserat 
på detta görs bedömningen att en resursfördelning baserad på elevers socioekonomiska 
bakgrund inte behöver införas i Täby kommun så länge de strukturella skillnaderna inte 
är större än de är idag. Bedömningen är istället att det är mer motiverat att vidta andra 
åtgärder för att säkerställa att alla elever, utifrån deras olika förutsättningar, ges relevant 
stöd för att de ska kunna nå utbildningens mål. 

Då utredningen inte föreslår någon förändring av ersättningsmodellen finns inte några 
ekonomiska aspekter. I en eventuell utredning om likvärdig resursfördelning på 
gruppnivå behöver en djupare ekonomisk analys genomföras. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 4 februari 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning av 
behovet av att införa resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader, daterad den 4 februari 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att den socioekonomiska strukturen ska 
följas upp vartannat år genom data från SCB:s riksmodell för att bevaka om 
eventuella förändringar uppstår. 

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att 
utreda likvärdig resursfördelning på gruppnivå, t.ex. för nyanlända elever och 
elever i behov av undervisning i mindre grupp. 

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



9 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/7-09 

§ 23 Revidering av barn- och grundskolenämndens delegationsordning 

I den pågående coronapandemin finns risk att fritidshem, förskolor och annan 
pedagogisk verksamhet med kort varsel behöver stängas tillfälligt. Därför föreslås att 
barn- och grundskolenämnden delegerar till utbildningschef tillika skolchef att med stöd 
av 4 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid kunna besluta om tillfällig stängning av fritidshem, 
förskolor och, i förekommande fall, annan pedagogisk verksamhet. Att fatta beslut om 
vilka barn och elever som ska erbjudas omsorg trots en tillfällig stängning föreslås 
delegeras till rektor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 9 mars 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för 
barn- och grundskolenämnden enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 9 
mars 2021. 

2 . Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 

Yz_-
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/18-61 

§ 24 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser år 2020 

Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för elevhälsan. Vårdgivarens ansvar är 
bland annat att skapa en säkerhetskultur i verksamheter som utför hälso- och 
sjukvårdande arbete, där alla medarbetare får utbildning och fortbildning i 
patientsäkerhetsfrågor. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 19 februari 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020 -

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser, daterad den 1 februari 2021. 

tv 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 25 Information - Matematikdiagnosen 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel och en skriftlig rapport över 
resultatet från det diagnostiska prov i matematik som utfördes under höstterminen 2020. 

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen. 

ordf.sign .................. .. ...... .. .. . just.sign : .. t.21.'g✓. .. ..... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 26 Information - Utfallet av skolvalet 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med statistik från skolvalet för 
läsåret 2021/2022. 

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen. 

ordf_sign:__ __ /i~----- just.sign:__ .();/r.{;J_______ _ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 27 Information - Sammanställning av statsbidrag 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts sammanställningar över beviljade statsbidrag 
inom skolområdet under åren 2017 till 2020. 

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen. 

ordf.sign: ... /(~... justsign .. ~.a✓. . .. . •.. . ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 28 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 
föregående sammanträde, daterad den 10 mars 2021. 

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen . 

. /#-
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 29 Information om ärenden från Skolinspektionen 

En sammanställning över inkomna ärenden och beslut från Skolinspektionen har tillsänts 
nämnden, daterad den 10 mars 2021. 

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen. 

ordf.sign:.. .. 1~..... .. ...... ............. . just.sign:..@d....... .. ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 30 Anmälan elever med hög frånvaro 

En sammanställning daterad den 10 mars 2021 av inkomna anmälningar om elever med 
hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna. 

/1 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 31 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 8 februari 2021 till 8 
mars 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

. IV
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 32 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 3 februari 2021 till 9 mars 2021 

anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign ...... .............. .......... . just. sign :..Cdc{ij;..... ..... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/29-69 

§ 33 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad den 10 mars 2021. 

• Förteckning över beviljade ansökningar om interkommunal ersättning i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola, enligt delegation nr. 2.7, 

3-4, 4.6, 6.5, 5.6 under perioden 2 februari 2021 till och med 8 mars 2021, daterad 
den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 
i grundsärskola enligt delegation nr. 1.1 och 1.3 under perioden 2 februari 2021 till 
8 mars 2021, daterad den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om placering enligt delegation nr. 2.6, 3.3, 4-4 och 6-4, 

fattade under februari månad, daterad den 4 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om avslag på ansökan om skolskjuts enligt delegation nr 
3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 och 2021/2022, fattade under perioden 30 

januari 2021 till 8 mars 2021, daterad den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om beviljande av ansökan om skolskjuts enligt delegation 
nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 och 2021/2022, fattade under perioden 
30 januari 2021 till 8 mars 2021, daterad den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6, 4.8, 6.7 och 
5.8, fattade under perioden 2 februari 2021 till 8 mars 2021, daterad 
den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om avslag på ansökan om tilläggsbelopp i förskola eller 
annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8-4, fattade under 
perioden 2 februari 2021 till 8 mars 2021, daterad den 8 mars 2021. 

• Förteckning över beslut om beviljande av ansökan om tilläggsbelopp i förskola 
eller annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8-4, fattade 
under perioden 2 februari 2021 till 8 mars 2021, daterad den 8 mars 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-17 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 34 Övrigt 

Katariina Treville (L) frågar om utbildningschef har fått någon bild om hur 
kunskapstappet sett ut i Täby kommun under coronapandemin. Hur har elever och lärare 
klarat sig och finns det behov av särskilda åtgärder? Katariina Treville frågar även om hur 
det statliga coronastödet kommer att användas. 

Utbildningschef Maria Assarsson svarar att angående kunskapstapp under pandemin så 
kommer det att göras en nationell uppföljning kring detta efter pandemin. Inom 
verksamheten så försöker man att observera och åtgärda eventuella kunskapstapp. Elever 
med behov av särskilt stöd har fått vara på plats i skolan när det har varit fjärr- och 
distansundervisning för övriga elever. Det har inte observerats någon oroande 
måluppfyllelse under detta läsår, men frågan bevakas noga. Lovskola erbjuds till de elever 
som är i behov av det, och eventuella insatser görs individuellt för varje enskild elev. 

Angående de statliga coronastödet så uppger Maria Assarsson att Täby kommun har 
tilldelats 8.8 miljoner kronor, vilket utgör ca 520 kronor per barn. Det pågår just nu en 
översyn av hur dessa ska fördelas. Stödet gäller både egenregiverksamhet och fristående 
verksamheter i kommunen. Ett förslag på hur medlen ska fördelas till verksamheterna 
planeras att läggas fram till kommunfullmäktige under hösten. 
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