
 

 PROTOKOLL 

 2021-05-19 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Onsdagen den 19 maj 2021 klockan 18.00 – 19.00 

Täby kommunhus, TKH2544 

Beslutande Petter Norrthon (L), ordförande 

Anna Gustavsson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans 

Stefan Andersson (S) 2:a vice ordförande, närvarar på distans 

Lars Hagström (M), ersätts av Carl Henrik Svenson (M), närvarar på distans 

Gunilla Eldebro (M), närvarar på distans 

Viktor Norén (M), närvarar på distans 

Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans 

Tove Skytt (L), ersätts av Katariina Treville (L) § 51-52, närvarar på distans 

Tove Skytt (L), § 53-60, närvarar på distans 

Benita Funke (C), ersätts av Pietro Marchesi (C), närvarar på distans 

Gunilla Törnkvist (KD), närvarar på distans 

Angelica Andersson (SD), närvarar på distans  

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Deltar på distans: Stefan Flemström (M), Anna Lidvall Gräll (M), Katariina 

Treville (L) § 53-60, Hans Ahlgren (L), Eva von Wowern (KD), Anita Börlin 

(S), Klas Lund (SD) 

Insynsplats Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 

Övriga deltagare Nämndsamordnare Kajsa Staaf 

Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, personalföreträdare 

Carolina Morell, personalföreträdare Eva-Marie Edén 

Paragrafer §§ 51 - 60 

Justering Måndagen den 24 maj 2021 

Sekreterare Kajsa Staaf 

Ordförande Petter Norrthon (L) 

Justerande Angelica Andersson (SD)  

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Barn- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-19 Överklagandetiden går ut 2021-06-15 

Anslaget sätts upp 2021-05-25 Anslaget tas ned 2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3  

Underskrift Kajsa Staaf  



 

 PROTOKOLL 

 2021-05-19 
 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

2 

 

Innehållsförteckning 

§ 51 Justering och dagordning .................................................................................. 3 

§ 52 Näsbydals rektorsområde och Ellagårdsskolan bildar en ny resultatenhet ...... 4 

§ 53 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 

Förskolan Lusen Täby AB, Förskolan Lusen ..................................................... 5 

§ 54 Information om inkomna klagomål ................................................................... 6 

§ 55 Information om ärenden från Skolinspektionen ............................................... 7 

§ 56 Anmälan elever med hög frånvaro ..................................................................... 8 

§ 57 Anmälan om kränkande behandling.................................................................. 9 

§ 58 Anmälan av skrivelser m.m. ............................................................................. 10 

§ 59 Anmälan av fattade delegationsbeslut .............................................................. 11 

§ 60 Övrigt ................................................................................................................ 12 

 

  

 

  



 

 PROTOKOLL 

 2021-05-19 
 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

3 

  

§ 51 Justering och dagordning 

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen 

äger rum måndagen den 24 maj 2021 i Täby kommunhus.  

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr BGN 2021/79-61 

§ 52 Näsbydals rektorsområde och Ellagårdsskolan bildar en ny resultatenhet 

Näsbydals rektorsområde (Näsbydalskolan och Ytterbyskolan) och Ellagårdsskolan är två 

resultatenheter med totalt 1115 elever i årskurserna F-9. Eleverna är fördelade med 451 

elever i årskurs 6-9 på Näsbydalskolan, 298 elever i årskurs F-5 på Ytterbyskolan och 366 

elever i årskurs F-6 på Ellagårdsskolan. 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 Näsbydals rektorsområde och Ellagårdsskolan bildar en ny 

resultatenhet.  

Ärendet har förhandlats enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL).   

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att Näsbydals rektorsområde och 

Ellagårdsskolan bildar en ny resultatenhet per den 1 augusti 2021. 
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Dnr BGN 2021/33-60 

§ 53 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
Förskolan Lusen Täby AB, Förskolan Lusen 

Förskolan Lusen Täby AB (559222-7770) har till barn- och grundskolenämnden 

den 2 februari 2021 inkommit med en ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en 

fristående förskola i lokaler på Östra parkpromenaden 25, 183 64 Täby. Sökande bedöms 

ha förutsättningar att bedriva fristående förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2021.  

Barn- och grundskolenämndens beslut  

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Förskolan Lusen Täby AB 

(org.nr. 559222-7770), att bedriva fristående förskola i lokaler på Östra 

parkpromenaden 25, 183 64 Täby i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller från och med den 

25 maj 2021. 

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att huvudmannen ges bidrag för varje 

bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns Regler för placering, peng och 

avgift. 

4. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller under 

förutsättning att slutbesked för lokalen erhålls i enlighet med gällande bygglov. 

 

Expedieras: Förskolan Lusen Täby AB  
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§ 54 Information om inkomna klagomål 

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

föregående sammanträde, daterad den 12 maj 2021.    

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

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

En sammanställning daterad den 12 maj 2021 av inkomna anmälningar om elever med 

hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna.  
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§ 57 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 19 april 2021 till  

10 maj 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 58 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 14 april 2021 till 11 maj 2021 anmäls 

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

§ 59 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.  

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad den 12 maj 2021 

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

2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under april månad, daterad 2021-05-04 

 Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om skolskjuts enligt 

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

under perioden 2021-04-10 - 2021-05-10, daterad 2021-05-10 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökan om skolskjuts enligt delegation nr 

3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 eller 2021/2022, fattade under perioden 

2021-04-10 - 2021-05-10, daterad 2021-05-10  

 Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om interkommunal ersättning 

i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt 

delegation nr. 2.7, 3.4, 4.6, 5.6 och 6.5, fattade under perioden 2021-04-10 - 2021-

05-10 , daterad 2021-05-10 

 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 2021-04-10 -  2021-05-10, daterad 2021-05-10 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om tilläggsbelopp i 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6, 

4.8, 6.7 och 5.8, fattade under perioden 2021-04-10 -  2021-05-10, daterad 2021-

05-10 

 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 2021-04-10 -  2021-05-10, daterad 2021-05-10 

 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 2021-04-10 -  2021-05-10, daterad 2021-05-10 
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§ 60 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.  
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