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Mikael Elevant (C), närvarar på distans, ersätter Benita Funke (C) 
Gunilla Törnkvist (KD), närvarar på distans 
Angelica Andersson (SD), närvarar på distans 

Deltar på distans: Stefan Flemström (M) §§ 101-112, Anita Börlin (S), 
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Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 
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Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson , barn- och 
grundskolechef Kajsa Nyman, stabschef Henrik Mattisson, 
personalföreträdare Carolina Morell , personalföreträdare Eva-Marie Eden 

§§ 96 - 98, 101 - 112 

Den 25 oktober 2021 
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Petter Norrthon {L) 

s 
Stefan Andersson (S) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Barn- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 Överklagandetiden går ut 

Anslaget sätts upp 2021-10-26 Anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

2021-11-16 

2021-11-17 

Underskrift 
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1Ka~ Staaf ~-
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

lnsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 18.00 - 19.15 
Täby kommunhus, TKH4747/Skype 

Petter Norrthon (L), ordförande 
Anna Gillberg Gustavsson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans 
Stefan Andersson (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans, § 100, 
närvarar ej § 99 p.g.a. jäv 
Ingen tillgänglig ersättare för Stefan Andersson (S) § 99 
Carl Henrik Svenson (M), närvarar på distans, ersätter Lars Hagström (M) 
Eva von Wowern (KD), närvarar på distans, ersätter Gunilla Eldebro (M) 
Viktor Noren (M), närvarar på distans 
Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans 
Hans Ahlgren (L), närvarar på distans, ersätter Tove Skytt (L) 
Mikael Elevant (C), närvarar på distans, ersätter Benita Funke (C) 
Gunilla Törnkvist (KD), närvarar på distans 
Angelica Andersson (SD), närvarar på distans 

Deltar på distans: Stefan Flemström (M) § 100, Anita Börlin (S) § 100 (deltar 
ej § 99 p.g.a. jäv), Klas Lund (SD) 

Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 

Nämndsamordnare Kajsa Staaf 
Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, barn- och 
grundskolechef Kajsa Nyman, stabschef Henrik Mattisson, 
personalföreträdare Carolina Morell, personalföreträdare Eva-Marie Eden 

§§ 99 -100 

1i;~l; ar ~ eriJ den 20 oktober 2021 

Kajsa Staaf (/ ~~ 
tY~V~1:::-----
Petter Norrthon (L) 

?ci~ ~~ 
Angelica Andersson (SD) § 99 Stefan Andersson (S) § 100 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021 -10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Barn- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 Överklagandetiden går ut 2021-11-11 

Anslaget sätts upp 2021-10-21 Anslaget tas ned 2021-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

;{,,so. Si+
Underskrift ~:1 Staaf 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 96 Justering och dagordning 

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 
rum måndagen den 25 oktober 2021 i Täby kommunhus. 

Ordförande Petter Norrthon (L) anmäler en övrig punkt avseende information om 
persontransporter. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf.sign: .. ......l~. just.sign: ....... ?Å....... ..... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/147-04 

§ 97 Budgetuppföljning per september 2021 för barn- och grundskolenämnden 

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 16,0 

mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive om budgetering och 
tilläggs budget. 

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 10,6 mnkr. För anslagsfinansierade 
kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr och prognosen för egen regi 
är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 
2021.för barn- och grundskolenämnden, daterad den 15 oktober 2021, och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för 
budgetuppföljning. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

1#i__-
ordf.sign: .. .. ....i..................... just.sign ......... ~ ...... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/197-04 

§ 98 Ansökan från Förskolan Lusen Täby AB om ersättning för faktisk 
lokalkostnad 

Förskolan Lusen Täby AB har den 27 augusti 2021 ansökt om att erhålla ersättning för 
faktisk lokalkostnad. Ersättningen avser hyra för de lokaler som förskolan hyr på Östra 
Parkpromenaden 25, 183 74 Täby. Ansökan prövas mot bakgrund av regleringen i 14 kap. 
6 § skolförordningen (2011:185). Förslag till beslut i ärendet innebär att ansökan ska 
avslås eftersom det saknas sådana särskilda skäl som enligt skolförordningen krävs för att 
kommunen ska göra undantag från huvudregeln i 14 kap. 6 § 1 st. skolförordningen om 
nivån på ersättning för lokalkostnad. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2021. 

Yrkanden 

Anna Gillberg Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Hans 
Ahlgren (L) biträder yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan, daterad den 27 augusti 2021, 
från Förskolan Lusen Täby AB (org.nr. 559222-7770) om ersättning för faktisk 
lokalkostnad avseende lokaler på Östra Parkpromenaden 25, 183 74 Täby. 

Expedieras: 

Förskolan Lusen Täby AB 

~ 
ordf.sign:.......!.~.... .. .... . just.sign:. ....~... ...... .... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/135-10 

§ 99 Komplettering av överklagande till kammarrätten 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun (nämnden) beslutade den 16 september 
2020, § 68, att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 2019/2020. 

Förvaltningsrätten beslutade i dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20, att upphäva 
beslutet på grund av att detta ansågs stå i strid med 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800). 

Nämnden har den 15 september 2021, § 88, beslutat om att överklaga förvaltningsrättens 
dom till kammarrätten där det yrkas att Täby kommun ska få prövningstillstånd samt att 
kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa barn- och 
grundskolenämnden i Täby kommuns beslut den 16 september 2020 § 68. Nämnden har 
fått anstånd med att inkomma med grunder till sitt överklagande till den 21 oktober 2021. 

Nu föreslås att nämnden kompletterar sitt överklagande genom att anföra i huvudsak 
följande grunder för överklagandet. De lokala förhållandena i Täby är sådana att det både 
är möjligt och rimligt att, utöver ordinarie resursfördelning och övriga insatser, arbeta 
med stimulansmedel för att bidra till samtliga elevers måluppfyllelse. Denna 
resursfördelning, kvalitetspengen, beaktar elevernas olika förutsättningar och behov. Den 
utveckling kvalitetspengen syftar till att skapa, gynnar alla elever och särskilt de elever 
som riskerar att inte nå målen för utbildningen. Sett till den andel som kvalitetspengen 
utgör av den totala budgeten som används för grundskolan i Täby och även i relation till 
de lokala förhållandena i kommunen, strider det därför inte mot 2 kap. 8 b § skollagen att 
fördela medel i enlighet med det överklagade beslutet. Beslutet strider inte heller mot 
någon annan bestämmelse i det skolrättsliga regelverket. Vidare anförs skäl kring varför 
prövningstillstånd ska meddelas. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021. 

Yrkanden 

Viktor Noren yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Anna Gillberg 
Gustavsson (M) och Hans Ahlgren (L) biträder yrkandet. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

~ 
ordf_sign just.sign~Ö------- --·---- ___ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att komplettera sitt överklagande av 

förvaltningsrättens dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20, genom att anföra 

det som framgår av Komplettering av överklagande i mål nr 6760-21 angående 
laglighetsprövning enligt kommunlagen, daterat den 20 oktober 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) och Anita Börlin (S) anmäler jäv 

och inte deltar i handläggningen av ärendet. 

Det antecknas till protokollet att Angelica Andersson (SD) inte deltar i beslutet. 

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordförandenjustera paragrafen. 

Expedieras: 

Kammarrätten i Stockholm 

ordf_sign: ____ ~ ------- · just.sign:0.t.Ö._________ ,,., 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/181-69 

§ 100 Svar på remiss: nytt yttrande över förslag att avyttra fjorton 
förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl) 

Kommunstyrelsen behandlade den 31 maj 2021, § 104, remittering av förslag om 
försäljning av 14 förskolefastigheter som anses sakna strategisk betydelse för kommunen 
som fastighetsägare och där privata utförare är hyresgäster. 

Med anledning av att barn- och grundskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i 
kommunen beslutade kommunstyrelsen att inhämta nämndens synpunkter på en 
eventuell försäljning av förskolefastigheterna innan kommunfullmäktige tar ställning till 
frågan. 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 15 september 2021, § 85, att översända 
yttrande daterat den 31 augusti 2021 som svar på kommunstyrelsens remiss. I efterhand 
har framkommit att den bilaga, i vilken de förskolor som är aktuella för avyttring framgår, 
hade bortfallit i kallelsen till barn- och grundskolenämndens sammanträde. Med 
anledning av att en handling saknades vid nämndens sammanträde föreslås att beslutet 
som fattades av nämnden den 15 september 2021 upphävs och att nämnden fattar beslut 
om att översända ett nytt yttrande till kommunstyrelsen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021. 

Yrkanden 

Viktor Noren (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Stefan Andersson (S) yrkar avslag. 

Ordföranden ställer yrkandet om bifall mot yrkandet om avslag under proposition och 
finner att nämnden beslutar om bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att upphäva sitt tidigare beslut som 
fattades den 15 september 2021, § 85, om översändelse av yttrande daterat den 31 

augusti 2021 till kommunstyrelsen som svar på remittering av förslag att avyttra 
fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl). 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända ett nytt yttrande daterat 
den 14 oktober 2021 till kommunstyrelsen som svar på remittering av förslag att 
avyttra fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl). 

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

ordf.sign: ..... & just.sign: ...... ?..k...... ........... ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Reservation 

Stefan Andersson (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

ordf.sign: .... ....... ... ........ .... .... .. just.sign: ...... ~.......... . 
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Barn- & Grundskolenämnden Reservation 

2021-10-20 

Ärende 5: Remittering av förslag att avyttra förskolefastigheter 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot nämndens beslut att ställa sig positiv till att avyttra 

förskolefastigheter. Vi anser att fastigheterna bör behållas i kommunens ägo. Innan en försäljning 

eventuellt kan göras bör det finnas definition och dokumentation kring vilka förskolefastigheter 
som anses ha strategisk betydelse. Man bör även ha ett underlag för den demografiska 

utvecklingen för de områden i kommunen där fastigheterna ligger för att kunna bedöma framtida 

behov. 

Täby 2021-10-20 

För Socialdemokraterna 

Stefan Andersson 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/192-66 

§ 101 Kommunövergripande kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk 
omsorg läsåret 2020/2021 

Rapporten är en sammanställning av de resultat som förskolor och pedagogisk omsorg 
belägna i Täby kommun uppnått under läsåret 2020/2021. Som underlag används 
resultat från kommunens granskning av verksamheterna samt resultat från 
enkätundersökningen Våga Visa. 

Förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Täby kommun visar hög kvalitet. 
Vårdnadshavarna anger i brukarundersökningen Våga Visa att deras barn trivs och är 
trygga och att de har ett högt och över tid stabilt förtroende för förskolorna och den 
pedagogiska omsorgen. Barnen går i stor utsträckning på den förskola som 
vårdnadshavarna önskar och en stor del av vårdnadshavarna anger att de kan 
rekommendera sitt barns förskola. Ett generellt utvecklingsområde som har identifierats 
är informationen som vårdnadshavarna ges från förskolorna på ett par olika områden. De 
fristående verksamheternas dokumentation uppfyller i allmänhet de krav som ställs i lag 
och andra föreskrifter, men här finns ett par förbättringsområden i form av det 
systematiska kvalitetsarbetet samt förskolornas rutiner avseende trygg omsorg i form av 
barnskyddsronder och egenkontroller. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kommunövergripande 
kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun läsåret 
2020/2021, daterad den 24 september 2021. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

lvordf.sign: .............................. . just.sign: ...... ~...... . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021 /193-66 

§ 102 Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan - Täby grund- och 
gymnasiesärskola läsåret 2020/2021 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola samt komvux 
som särskild utbildning (Lärvux) är huvudsakligen god. Målen om elevernas trygghet, 
kunskaper och inflytande på sitt lärande samt om tillgängligheten i skolans lärmiljö 
uppnås alla. De två målen om medarbetarengagemang uppnås inte. 

För Ängsholmsskolans verksamheter inom barn- och grundskolenämnden prognostiseras 
en positiv avvikelse om 1,6 mnkr. Hela avvikelsen beror på ombudgetering av tidigare års 
överskott. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning 
Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola läsåret 2020/2021, daterad den 
27 september 2021. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

~ 
ordf.sign: .................... . just.sign: ... ... =k....... 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/202-69 

§ 103 Verksamhetsberättelse - Elevhälsans medicinska och psykologiska 
insatser läsår 2020/2021 

Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som bedrivs av elevhälsans medicinska insatser i Täby kommuns skolor inom nämndens 
ansvarsområde. Vårdgivarens uppdrag är att säkerställa att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet. Verksamheten leds av verksamhetschef som har 
vårdgivaransvaret på delegation från vårdgivaren. Verksamhetschefleder samt 
sammankallar den medicinska ledningsgrupp som har det medicinska ledningsansvaret. 
Den medicinska ledningsgruppen består av skolläkare, samordnande skolsköterska och 
samordnande psykolog. Gruppen har avstämning kontinuerligt och träffas två gånger 
varje månad. 

Verksamhetsberättelsen ska ge ett underlag för fortsatt kvalitetsarbete och ska 
presenteras för vårdgivaren av verksamhetschef. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse -
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser läsår 2020/2021, daterad 
den 24 september 2021. 

Expedieras: 

Enhetschef central elevhälsa, Anna Strand 

. t~ ~L/
ordf.s1gn:................................ justsign: ... ... .......E..\... ......... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/227-61 

§ 104 Information - Nya namn på rektorsområden 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en promemoria med information om nya 
namn på rektorsområden i kommunen. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign: .. ...t...~... just.sign: .... ~ ... ...... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 105 Information - Genomförandebeslut Vigg byskolan 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts skriftlig information om förslag om ändring 
av genomförandebeslut ny skolbyggnad inom fastigheten Viggbyholm 45:8 och 
renovering av Viggbyskolans befintliga byggnader, som är tänkt att gå upp för beslut i 
kommunfullmäktige den 22 november 2021. 

Utbildningschef Maria Assarsson föredrar informationen. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

~ . . ~ ordf.sign ...... ...... ... ..... .......... . Just.s1gn : ....... .. ........... ........ .. ••• 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 106 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 
föregående sammanträde, daterad den 13 oktober 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 107 Information om ärenden från Skolinspektionen 

Inga ärenden har inkommit från Skolinspektionen sedan föregående sammanträde. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 108 Anmälan elever med hög frånvaro 

En sammanställning daterad den 18 oktober 2021 av inkomna anmälningar om elever 
med hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 109 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 13 september 2021 till 
11 oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 110 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 8 september 2021 till 12 oktober 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/29-69 

§ 111 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr. 
2.6, 3.3, 4-4 och 6-4, fattade under juni - september, daterad 2021-10-04 

• 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 2021-09-07- 2021-10-08, daterad 2021-10-08 

• Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2021-09-

07 - 2021-10-08, daterad 2021-10-08 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 2021-09-07-

2021-10-08, daterad 2021-10-08 

• Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 2021-09-07 -

2021-10-08, daterad 2021-10-08 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar 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 2021-09-07- 2021-10-08, 

daterad 2021-10-08 

• Förteckning över beslut om 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 2021-09-09 - 2021-10-08, daterad 2021-

10-08 

• 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 2021-09-13 - 2021-10-08, daterad 2021-

10-08 

• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 13 oktober 2021 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 112 Övrigt 

Henrik Mattisson, stabschef utbildning, informerar om att kommunens avtal 
avseende persontransporter löper ut under år 2022. Därmed informeras berörda 
nämnder om att ärendet om ny upphandling av persontransporter kommer att gå 
upp för beslut i kommunstyrelsen, utifrån nuvarande reglementen. 
Upphandlingen är planerad att annonseras under första kvartalet 2022 och ska 
gälla från den 1 januari 2023. 
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