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§ 35 Justering och dagordning 

Anita Börlin (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

tisdagen den 27 april 2021 i Täby kommunhus.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr BGN 2020/147-04 

§ 36 Budgetuppföljning per mars 2021 för barn- och grundskolenämnden 

Prognosen för barn och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 14,1 

mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 9,0 mnkr. Prognosen för egen regi är 

en negativ avvikelse med 1,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras 

en positiv avvikelse med 6,2 mnkr. 

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade 

budgetuppföljning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 15 april 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn-och grundskolenämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2021 

för barn- och grundskolenämnden, daterad den 15 april 2021, och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning. 
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Dnr BGN 2021/43-61 

§ 37 Yttrande till Skolinspektionen – Ansökan från Futuraskolan AB om 
godkännande som huvudman för internationell skola på 
grundskolenivå 

Futuraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

internationell skola på grundskolenivå i Täby kommun från och med läsåret 2022/2023. 

När Skolinspektionen prövar ansökan ska den ge den kommun där utbildningen ska 

bedrivas tillfälle att yttra sig. 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till godkännandet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 25 mars 2021.  

Yrkanden 

Anna Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.  

Barn- och grundskolenämndens beslut  

Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända yttrande daterat den 25 mars 2021 

till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Futuraskolan ABs ansökan om 

godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå (dnr 2021:832). 

Reservation 

Anita Börlin (S) reserverar sig mot beslutet.  

 

Expedieras: Skolinspektionen 
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Dnr BGN 2020/359-61 

§ 38 Utredning om effekter av sammanslagningar av rektorsområden i 
Täby kommun 

I Täby kommun har över tid mindre rektorsområden slagits samman till större 

rektorsområden. Verksamhetsområde utbildning beslutade att i augusti 2020 utvärdera 

sammanslagningar som genomförts och återföra resultatet i en rapport till barn- och 

grundskolenämnden. Tre rektorsområden som bildats under 2019 och ett som bildats 

2016 har undersökts. 

Utvärderingen indikerar positiva resultat i form av effektivare tjänsteorganisation, en 

ökad strategisk roll för rektor och större förutsättningar för att anställa behöriga lärare. 

Flera av rektorsområdena bedöms dock ha bildats för nyligen för att effekterna ska vara 

möjliga att bedöma. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 25 mars 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att 

vartannat år följa upp effekterna av sammanslagningar av rektorsområden i Täby 

kommun. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Effekter av 

sammanslagningar av rektorsområden i Täby kommun, daterad den 25 mars 

2021. 
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Dnr BGN 2021/54-61 

§ 39 Brinkskolans rektorsområde och Vallatorpsskolan bildar en ny 
resultatenhet 

Brinkskolans rektorsområde och Vallatorpsskolan är två resultatenheter i västra Täby 

med totalt 915 elever i årskurserna F-9. Eleverna är fördelade med 419 elever i årskurs F-

6 på Brinkskolan och 496 elever i årskurs F-9 på Vallatorpsskolan. I Brinkskolans 

rektorsområde ingår även Brinkens förskola med 103 inskrivna barn . Enheterna ligger 

geografiskt nära varandra.  

För att ge skolorna förutsättningar att öka andelen legitimerade lärare, skapa en mer 

strategisk skolledningsorganisation, samordna elevhälsan och frigöra mer resurser till 

undervisning föreslås att Brinkskolans rektorsområde och Vallatorpsskolan bildar en ny 

resultatenhet.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att Brinkskolans rektorsområde och 

Vallatorpsskolan bildar en ny resultatenhet per den 1 augusti 2021.
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Dnr BGN 2021/40-00 

§ 40 Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för 
barn- och grundskolenämnden 

Barn- och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för de 

personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. Kommunens 

dataskyddsombud har sammanställt årsrapporter för samtliga nämnder och bolag, med 

syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har bedrivits 

under det gångna verksamhetsåret (2020).  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 5 mars 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Årsrapport från 

dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för barn- och grundskolenämnden, 

daterad den 5 mars 2021. 
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Dnr BGN 2021/39-69 

§ 41 Information - Prognosrapport för grund-, grundsär- och förskola 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en prognosrapport för måluppfyllelsen för 

läsåret inom grundskola, grundsärskola och förskola, daterad den 11 mars 2021.  

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.  
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§ 42 Information - Insynsdialog med fristående skolor 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om genomförd 

insyndialog med fristående skolor under vårterminen 2021.  

Henrik Mattisson, stabschef utbildning, föredrar ärendet.  

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.  
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§ 43 Information - Skolfastigheter  

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om pågående 

projekt avseende kommunens skolfastigheter.   

Henrik Mattisson, stabschef utbildning, föredrar ärendet.  

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.  

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2021-04-21 
 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

12 

 

§ 44 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 

föregående sammanträde, daterad den 14 april 2021.    

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.  
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§ 45 Information om ärenden från Skolinspektionen 

Inga ärenden har inkommit från Skolinspektionen sedan föregående sammanträde.  
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§ 46 Anmälan elever med hög frånvaro 

En sammanställning daterad den 13 april 2021 av inkomna anmälningar om elever med 

hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna.  

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2021-04-21 
 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

15 

 

§ 47 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 22 mars 2021 till  

12 april 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 48 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 10 mars 2021 till 13 april 2021 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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Dnr BGN 2021/29-69 

§ 49 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över delegationsbeslut till nämnd 2021-04-21, daterad 2021-04-14 

 Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr. 

2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under mars månad, daterad 2021-04-06  

 Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om skolskjuts enligt 

delegation nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 och 2021/2022, fattade under 

perioden 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09 

 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 

2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09  

 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 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09 

 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 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09 

 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 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09 

 Förteckning över beslut om avslag av ansökan om tilläggsbelopp i förskola eller 

annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, fattade under 

perioden 2021-03-09 - 2021-04-09, daterad 2021-04-09 
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§ 50 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.  
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