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§ 59 Presentation av Kyrkskolans verksamhet 

Rektor Anna Ronquist presenterar Kyrkskolans verksamhet och ger nämnden en 

rundvandring i skolans lokaler.  
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§ 60 Justering och dagordning 

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

äger rum den 26 september 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr BGN 2021/81-04 

§ 61 Delårsrapport 2022 för barn- och grundskolenämnden 

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, 

mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar 

perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022. 

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god. 

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 2,2 mnkr, 

vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.  

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 82,4 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än 

budget med 19,0 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut  

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2022 för barn- och 

grundskolenämnden, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

Utredare Åsa Liljekvist 
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Dnr BGN 2021/247-04 

§ 62 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022 för barn- och 
grundskolenämnden 

Uppföljning för delåret 2022 visar att de rutiner som har granskats har passerat utan 

anmärkning. Det bör dock noteras att enbart en av de nämndspecifika kontrollerna görs 

per delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med årsredovisningen. 

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning 

av intern kontrollplan per den 31 juli 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan 

per den 31 juli 2022, daterad den 29 augusti 2022, och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern 

kontroll. 

 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 
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Dnr BGN 2022/52-04 

§ 63 Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022, 
bidragsram 2 

Regeringen har beslutat om att föra samman statsbidraget för kvalitetssäkrande 

åtgärder med statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som ett riktat bidrag 

mot förskolan. Den nya bidraget benämns statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskolan.  

För bidragsår 2022 är det totala anslaget 2,1 miljarder kronor, efter en utökning med 

ytterligare 0,4 miljarder kronor. Varje kommun tilldelas två bidragsramar som anger det 

belopp som kommunen kan begära ut. Täby kommun har beviljats 11 142 664 kronor i 

bidragsram 1 respektive 2 565 745 kronor i bidragsram 2.  

Beslut om fördelning av bidragsram 1 fattades av barn- och grundskolenämnden den 27 

april 2022, § 32. Täby avser att dela ut bidragsram 2 som ett tillfälligt pengpåslag under 

2022 till alla Täby-barn som är inskrivna i förskolor i Täby kommun per den 3 oktober 

2022. Förslaget är att pengpåslaget fördelas på heltids- respektive deltidspengen utifrån 

andelen av den totala heltidspengens grundbelopp för 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget för kvalitetshöjande 

åtgärder i  förskolan, bidragsram 2,  utbetalas enligt förslaget i tjänsteutlåtande 

daterat den 25 augusti 2022. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att 

underteckna enskilda beslut till huvudmän om det tillfälliga pengpåslag som 

kommer betalas ut i samband med ordinarie utbetalning av grundbelopp i oktober 

2022. 

 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

Processledare Martin Olsson 

Redovisningsassistent Maria Svedman 

Redovisningsassistent Tanja Kerkez 

Systemadministratör Tobias Alvo 
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Dnr BGN 2022/23-69 

§ 64 Upphandling av måltider till Täbys kommunala förskolor och skolor 

Kommunens avtal avseende måltider till de kommunala förskolorna och skolorna löper ut 

den 30 juni 2023 varför en ny upphandling behöver genomföras. 

Upphandlingen kommer att omfatta luncher, drift av skolkafeterior samt inkludera en 

optionsmöjlighet på frukost och mellanmål. 

Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på 

utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet där en beskrivning av 

anbudsgivarens arbetssätt och en sensorisk bedömning (provsmakning) kommer ligga till 

grund för tilldelat mervärde. 

Avtalet planeras att löpa i 5 år med möjlighet att efter 30 månader sägas upp med, som 

minst, 6 månaders uppsägningstid. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar, under förutsättning att likalydande beslut fattas 

av gymnasie- och näringslivsnämnden, att uppdra till utbildningschef att godkänna 

anbudsinfordran/upphandlingsdokument, anta leverantör, teckna avtal samt, om 

nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende måltider till Täbys 

kommunala förskolor och skolor. 

 

Expedieras:  

Utbildningschef Maria Assarsson 

Upphandlare Maria Bäfverfeldt 
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Dnr BGN 2022/148-62 

§ 65 Svar på remiss: I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Täby kommun har inbjudits att svara på en remiss av betänkandet I mål – vägar vidare 

för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Kommunen 

instämmer i förslaget om att förtydliga bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning. De 

förändringar som betänkandet stadgar bedöms för Täby kommun medföra behov av att 

förstärka studie- och yrkesvägledningen med en heltidstjänst. Övriga förslag i 

betänkandet rör inte barn- och grundskolenämndens ansvarsområde. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 25 augusti 2022 till 

Utbildningsdepartementet som sitt svar på remiss I mål – vägar vidare för att fler unga 

ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). 

 

Expedieras: 

Utredningsadministratör Anton Mälberg 

Kommunstyrelsen 
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Dnr BGN 2022/138-69 

§ 66 Svar på remiss: Energiplan för Täby kommun 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Energiplan för Täby kommun till 

kommunens nämnder och bolagsstyrelser för yttrande. Förslaget innehåller en 

genomgång av nuläget inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång av 

relevant lagstiftning. Planen beskriver hur en säker och tillförlitlig energiförsörjning 

uppnås och hur miljö, hälsa och resurshållning påverkas inom Täbys geografiska område.  

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har nu möjlighet att yttra sig över Energiplan 

för Täby kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat den 9 

augusti 2022 till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss Energiplan för Täby kommun. 

 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen  
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Dnr BGN 2022/182-61 

§ 67 Svar på motion: Naturskolan – Att lära ute, är inne 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2022 föreslagit 

att Täby kommun ska inrätta en naturskola för att säkerställa att Täbys grundskoleelever 

får tillgång till den biologiska kompetens som behövs för att klara sig i morgondagens 

samhälle. 

I förslaget till verksamhetsplan för år 2023 beskrivs hur barn- och grundskolenämnden 

ska åstadkomma önskad utveckling av kommunens gemensamma utvecklingsområden. 

Nämndens utvecklingsområden inbegriper inte inrättandet av en naturskola. Elever i 

Täbys grundskolor får redan idag goda möjligheter att utvecklas i enlighet med målen 

inom de naturvetenskapliga ämnena inom ramen för ämnesundervisningen. Mot 

bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Naturskolan – Att lära ute, är inne. 

 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen  
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Dnr BGN 2022/193-61 

§ 68 Läsårsdata för läsåret 2023/2024 

Läsårsdata för läsåret 2023/2024 behöver fastställas. Enligt skolförordningen (2011:185) 

3 kap. 2 och 3 §§ ska läsåret börja i augusti och sluta i juni, omfatta minst 178 skoldagar 

och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 

studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2023/2024 innehåller för elever inom grundskolan och 

grundsärskolan: 

 179 skoldagar 

 13 lovdagar inom terminstid 

 5 studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 

professionsutveckling 

Höstterminen startar torsdagen den 17 augusti 2023 och slutar onsdagen den 20 

december 2023. Vårterminen startar tisdagen den 9 januari 2024 och slutar onsdagen 

den 12 juni 2024. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa läsårsdata för läsåret 2023/2024 i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

 

Expedieras: 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman  

Stabschef utbildning Henrik Mattisson   
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§ 69 Information om inkomna klagomål 

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

föregående sammanträde, daterad den 16 september 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 70 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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Dnr BGN 2022/3-61 

§ 71 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 13 juni 2022 till  

12 september 2022 anmäls och läggs till handlingarna.  
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Dnr BGN 2022/27-69 

§ 72 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning daterad den 14 september 2022 över skrivelser m.m. anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr BGN 2022/26-69 

§ 73 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-06-08 -  2022-09-12, daterad 

2022-09-12 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-06-08 -  2022-09-12, daterad 

2022-09-12 

 Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 

i grundsärskola enligt delegation nr. 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2022-06-

08 - 2022-09-12, daterad 2022-09-12 

 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 2022-06-08 -  2022-09-12, daterad 2022-

09-12 

 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 2022-06-08 -  2022-09-12, daterad 2022-

09-12 

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

2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under juni till augusti månad, daterad 2022-09-12 

 Förteckning över beslut om beviljande av interkommunal ersättning i förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr 2.7, 

3.4, 4.6, 6.5 och 5.6, fattade under perioden 2022-06-16 - 2022-09-12, daterad 

2022-09-12 

 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 2022-06-08 - 2022-09-12, daterad 2022-09-12  

 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 2022-06-08 - 2022-09-12, daterad 2022-09-12  

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-09-14 
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§ 74 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid sammanträdet. 
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