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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 128 Justering och dagordning 

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger 
rum måndagen den 13 december 2021 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 

. ;1t---
ordf.s1gn: .......... .... ......... ........ . just.sign: .... .............. ...... ...... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/248-69 

§ 129 Godkännande av ny rutin avseende rapportering av skolfrånvaro 

En översyn av kommunens rutin för rapportering av skolfrånvaro har gjorts. 
Sammanfattningsvis innebär den nya rutinen att skolorna löpande under läsåret anmäler 
antal inledda frånvaroutredningar och att dessa rapporteras till barn- och 
grundskolenämnden var tredje månad. Vidare föreslås skolorna att redovisa en 
uppföljning av de elever som har en hög frånvaro två gånger per läsår (per den 15 
november samt per den 15 maj) vilket kommer att rapporteras på barn- och 
grundskolenämndens juni- samt decembersammanträde. Med hög skolfrånvaro avses i 
detta sammanhang elever med över 20 procent frånvaro den senaste månaden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att nämnden ska ges rapport avseende 
antal inledda frånvaroutredningar var tredje månad. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att nämnden ska ges en samlad rapport 
avseende skolornas uppföljning av de elever som har en hög frånvaro två gånger 
årligen (per den 15 november samt per den 15 maj). 

Expedieras: 

Specialpedagog Linda Fagerström 

Socialpedagog Sylvia Lindholm 

ordf.sign: .. .. .. .. ~ .... .. .. . just.sign: ... ~ .... ...... .. . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/245-04 

§ 130 Årsbudget 2022 för barn- och grundskolenämnden 

Barn- och grundskolenämndens budget för år 2022 uppgår till 1 596,2 mnkr (netto). 
Nämndens nettokostnader ökar med drygt tre procentjämfört med budget 2021 (1546,7 

mnkr) inklusive tilläggsbudget men exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget 
baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2022. 

Förändringen beror, utöver generell uppräkning med en procent, huvudsakligen på 
riktade höjningar av deltidspengen inom förskola respektive grundpengen inom 
grundskola. Därutöver har beslut fattats om en höjning av lokaldelen i pengen för förskola 
och grundskola. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna årsbudget för år 2022 i enlighet 
med tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021. 

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

Uttalande 

Stefan Andersson (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (bilaga). 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

. ;tv .. ~ 
ordf.s1gn: ............................ ... . Just.s1gn: ... ............... .. .... ........ . 



Socialdemokraterna i Täby 

Barn- och grundskolenämnden 2021-12-08 

UTTALANDE 

Ärende 3: Årsbudget 2022 för Barn- och grundskolenämnden 

Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende årsbudget 2022 för Barn- och 
grundskolenämnden. Istället hänvisar vi till vårt eget budgetalternativ som förelades 

kommunfullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan och budget för 
Täby kommun 2022. 

Täby, 2021-12-08 

För Socialdemokraterna i BGN 

Stefan Andersson (S) 
Gruppledare 

tt-
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/247-04 

§ 131 Intern kontrollplan 2022 för barn- och grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Barn- och grundskolenämnden har ansvar 
för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna 
kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och 
konsekvensanalys. Barn- och grundskolenämndens förslag till intern kontrollplan 2022 

omfattar följande riskområden: 

• Upphandling 
• Riktlinjer och policy 
• Statsbidrag 
• Krishantering 
• Sekretess 
• Arbetsmiljöuppgift 
• Elever med behov av särskilt stöd 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2022 i enlighet 
med tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2021. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

)~ .. ~ 
ordf.sign:.. . .... ................... . . Just.s1gn: .. ........................ .. .... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/246-04 

§ 132 Bidragsbelopp för år 2022 

Bidragsbelopp som betalas till förskolor och skolor i form av peng ska beslutas av barn
och grundskolenämnden för kommande kalenderår innan kalenderårets början. Förslag 
till bidragsbelopp för 2022 baseras på verksamhetsplan för 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att bidragsbelopp för 2022 ska gälla i enlighet 
med Bidragsbelopp (peng) för 2022, daterad den 29 november 2021. 

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

ordf.sign:.. ... .. .. ........ .... .. ... .... .. just.sign:........R .. .... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/243-04 

§ 133 Regler för placering, peng och avgift 2022 

En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 
och skola som är folkbokförda i Täby kommun har genomförts. Reglerna omfattar även 
avgift för vårdnadshavare och utbetalning av bidrag i form av peng till huvudman. 
Bidragsbelopp (peng) beslutas av barn- och grundskolenämnden i eget ärende, och avgift 
följer Skolverkets beräkningar av avgifter för 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa Reglerför placering, peng och 
avgift Täby kommun 2022, daterad den 6 december 2021. 

Expedieras: 

Processledare Martin Olsson 

. )~ ~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/233-04 

§ 134 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens hantering 
av riktade statsbidrag 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och nämnderna i nuläget delvis har säkerställt att den interna 
kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig. 

Med bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen och nämnderna. Barn- och grundskolenämndens bedömning är att det 
pågår arbete kring samtliga rekommendationer. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas 
granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag, daterad den 1 november 
2021, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens riktade 
statsbidrag. 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

,~
ordf.sign: .. ........ ... ......... .... ... . . just.sign: .. ............ ... ............. .. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/82-60 

§ 135 Information - Lediga platser och kö i förskolan 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en rapport daterad den 11 november 2021 

över lediga förskoleplatser i kommunen samt statistik över köande barn. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

. ,~
ordf.s1gn: ....... ..... ................... . iusts,gn: .... .... .......... ............ .. . ·· * 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 136 Information - lnsynsbesök 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om genomförd 
insynsdialog med fristående skolor under hästterminen 2021. Under terminen har besök 
skett hos Futuraskolan International Bergtorp, Internationella Engelska skolan Täby och 
Täby Friskola Gribbylund. 

Henrik Mattisson, stabschef utbildning, föredrar ärendet. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

;V 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 137 Information - Kvalitetspeng grundskola 

Barn- och grundskolenämndens beslut om att införa en kvalitetspeng för grundskola är 
överklagat. Utbildningschef Maria Assarsson informerar om att kommunen nu väntar på 
besked om ärendet beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. Beslut om eventuell 
utbetalning av kvalitetspeng för år 2021 tas efter kammarrättens dom. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

h✓ ~ ordf.sign: ...... .................... ..... . just.sign: ... ............... .. ... 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 138 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 
föregående sammanträde, daterad den 1 december 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

/It/ .. ~ 
ordf.sign: .. ..... .... .............. ...... . Just.s1gn: ............................... .. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 139 Information om ärenden från Skolinspektionen 

En sammanställning daterad den 1 december 2021 av inkomna ärenden från 
Skolinspektionen har tillsänts nämnden. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

It~ 
ordf.sign: ....... .............. .. .. ... ... . just.sign:..... ....k ... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 140 Anmälan elever med hög frånvaro 

En sammanställning daterad den 29 november 2021 av inkomna anmälningar om elever 
med hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna . 

. r~ .. ~ ordf.s1gn: ..................... .......... . iust.s1gn: ...... ................... .. .... . . 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 141 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 15 november 2021 till 
29 november 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign: .. ....t..~... ...... just.sign: ...... ~........ ... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 142 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 1 december 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

/~
ordf.sign:.. ..!:......... ... ..... just.sign:........~ ............. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/29-69 

§ 143 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-12-01 

• 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 2021-11-09 - 2021-11-29, daterad 2021-11-29 

• Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2021-11-09 

- 2021-11-29, daterad 2021-11-29 

• 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 2021-11-09 -

2021-11-29, daterad 2021-11-29 

• 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 2021-11-09 -

2021-11-29, daterad 2021-11-29 

• 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 2021-11.09 - 2021-11-29, daterad 2021-11-

29 

• Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr. 
2.6, 3.3, 4-4 och 6-4, fattade under november månad, daterad 2021-11-29 

;l,t/ ~ ordf.sign: ........ .. .. .. ... ........... ... . just.sign: ...................... ... ... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 144 Övrigt 

Utbildningschef Maria Assarsson informerar om att vaccineringen mot Covid-19 
på kommunens skolor har fungerat väldigt väl. Kommunen har ett gott samarbete 
med den leverantör som utför vaccineringen. Nämnden informeras även om hur 
skolorna arbetar utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Utbildningschef Maria Assarsson informerar om den brand som bröt ut den 29 
november på förskolan Futura lnternational Skarpäng. Branden bröt ut i 
förskolans kök. Personalen fick snabbt ut samtliga barn och inga personskador 
förekom. Kommunen samarbetar med den fristående huvudmannen och erbjuder 
krisstöd och en ersättningslokal som nu används. 

Ordförande Petter Norrthon (L) önskar nämnden en god jul och ett gott nytt år. 

~ 
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