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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-19 

BARN-OCHGRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 75 Justering och dagordning 

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger 
rum den 24 oktober 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 

~ 
ordf.sign: ......... ........ ............ . just.sign: ..... ~ ..... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN-OCHGRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/245-04 

§ 76 Budgetuppföljning per september 2022 för barn- och 
grundskolenämnden 

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 13,6 
mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering. 

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,7 mnkr. Prognosen för egen regi 
är en positiv avvikelse med 14,2 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader 
prognostiseras en positiv avvikelse med 3,1 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 
2022för barn- och grundskolenämnden, daterad den 14 oktober 2022, och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för 
budgetuppföljning. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

ordf.sign: .. .. ... .l.... just.sign: ..... ~.... ..... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/218-61 

§ 77 Renovering av Viggbyskolans befintliga byggnader inom fastigheten 
Viggbyholm 45:8 

Viggbyskolan är belägen inom fastigheten Viggbyholm 45:8 och består av tre 
skolbyggnader, gymnastikhall med tillhörande omklädningsrum samt inhyrda paviljonger 
för evakuering under byggtiden. Sedan år 2019 pågår ett projekt som omfattar två delar 
där den första delen bestod av uppförande av ny skolbyggnad som togs i bruk 
höstterminen 2021. Den andra delen består av renovering samt verksamhets- och 
tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Viggbyskolan kommer efter projektets 
genomförande att kunna ta emot ca 100 fler elever än i dagsläget. 

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för projektet den 22 november 2021, § 

182. Budget uppgick då till 174 mnkr. Sedan hösten 2021 har bygg-materialpriser ökat 
kraftigt som en följd av långvarig pandemi och kriget i Ukraina. Även kostnader för 
drivmedel och el har ökat sedan beslutet fattades. 

Upphandling av projektets andra del pågår och inför denna har en förnyad 
kostnads bedömning av projektet genomförts och projektbudgeten bedöms behöva utökas 
för att projektet inte ska försenas om inkomna anbud överstiger nuvarande 
projektbudget. 

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 20 oktober 2022 och kommunfullmäktige den 
7 november 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna behov av renovering av 
Viggbyskolans befintliga byggnader inom fastigheten Viggbyholm 45:8 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2022, och överlämna detsamma till 
kommunstyrelsen. 

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

Expedieras: 

Utredare Karin Ottander 

Projektledare Josefine Söderström 

Kommunstyrelsen 

ordf.sign: .. .. ... .. . ~ ... .... . just.sign: ..... ~.... .. . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/200-10 

§ 78 Komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 
avseende laglighetsprövning kvalitetspeng 

Kommunmedlemmar (klagandena) har överklagat barn- och grundskolenämnden i Täby 
kommuns beslut från den 16 september 2020, § 68 i protokollet, avseende införande av 
kvalitetspeng för grundskolan. Klagandena har i förvaltningsrätten angivit att beslutet 
strider mot 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) och dess förarbeten där det bl.a. framgår att 
kommunerna ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. Förvaltningsrätten har bedömt att beslutet strider mot lag och har därför upphävt 
detsamma. Kommunen har därefter överklagat förvaltningsrättens dom till 
kammarrätten som i dom (mål nr 6760-21) har avslagit kommunens överklagande. 
Nämnden har, genom brådskande ordförandebeslut den 7 september 2022, beslutat om 
att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, där det yrkas 
att Täby kommun ska få prövningstillstånd samt att HFD ska upphäva underinsatsens 
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 och skälen för att erhålla prövningstillstånd till och med den 21 oktober 
2022. 

Nu föreslås att nämnden kompletterar sitt överklagande genom att anföra i huvudsak 
följande grunder för överklagandet. Resursfördelningen genom kvalitetspengen är både 
kompensatorisk och baseras på elevernas förutsättningar och behov på det sätt som anges 
i 2 kap. 8 b § skollagen. 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, är kompensatorisk och 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. Elever som riskerar att inte nå 
målen kan inte återfinnas med socioekonomiska parametrar i Täby kommun. 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 3 oktober 2022. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN-OCHGRUNDSKOLENÄMNDEN 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att komplettera sitt överklagande av 
kammarrättens dom den 24 augusti 2022, mål nr 6760-21, genom att anföra det 
som framgår av Komplettering av överklagande i mål nr 5519-22 angående 
laglighetsprövning enligt kommunlagen, daterat den 3 oktober 2022. 

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

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) inte deltar i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

David Lenefors (S) utses att jämte ordföranden justera paragrafen. 

Reservation 

David Lenefors (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 

Expedieras: 

Högsta förvaltningsdomstolen 



Socialde -nokraterna 
FRAMTIDSPt\RTlET I TABY 

Barn- och grundskolenämnden Reservation 

2022-10-19 

Ärende 4: Komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen avseende 

laglighetsprövning kvalitetspeng 

Vi socialdemokrater vill reservera oss mot beslutet. Mot bakgrund av tydliga utslag i 

förvaltningsrätten och kammarrätten, anser vi att det är svårt att motivera att kommunen ska 

fortsätta att lägga resurser på att överklaga ärendet till högsta förvaltningsrätten. Utslagen i 

tidigare instanser har tydligt slagit fast att kvalitetspengen strider mot skollagen. 

Täby 2022-10-22 

För socialdemokraterna 

/? / / /
#~U-

David Lenefors 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/198-69 

§ 79 Upphandling av lärplattform 

Kommunens avtal avseende lärplattform för personal, elever och vårdnadshavare i 
kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, grund- och gymnasiesärskola 
löper ut den 31 juli 2023 varför en ny upphandling behöver genomföras. 

Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på 
utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Mervärdesavdrag 
kommer att erbjudas baserat på en bedömning av i vilken grad systemets funktionalitet 
och användarvänlighet anses möjliggöra och underlätta för kommunen att nå 
upphandlingens satta mål. 

Avtalet kommer att upphandlas som kontrakt med planerad avtalsstart den 1 augusti 
2023 och omfatta en löptid om tre år med möjlighet till förlängning två gånger med två år 
i taget, maximal avtalstid är därmed sju år. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 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 lärplattform. 

Expedieras: 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Upphandlare Annika Nordin 

ordf.sign: .. .. ... ~ .. just.sign: ...... ~...... ...... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/219-63 

§ 80 Kvalitetsrapport för Täbys kommunala grundsärskolor läsåret 
2021/2022 

Resultaten för Täbys kommunala grundsärskolor är goda. Vårdnadshavares förtroende 
för de pedagogiska verksamheterna är mycket högt. I Våga visa-enkäten svarar samtliga 
deltagande vårdnadshavare att de är nöjda med verksamheten i sitt barns skola och att 
deras barn är tryggt i skolan. På området kunskaper är utfallet i Våga visa på samma nivå 
som för samtliga deltagande grundsärskolor. 

Inom det relativt nybildade Gribbylund rektorsområde, där grundsärskolorna ingår, 
pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att ytterligare stärka undervisningskvaliteten 
och bedömarkompetensen, tillgängliggöra lärandet och tillvarata digitaliseringens 
möjligheter. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapportför Täbys 
kommunala grundsärskolor läsåret 2021/2022, daterad den 30 september 2022. 

Expedieras: 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

~ 
ordf.sign: ..... ....... ..... ... ...... ..... . just.sign: .... ~........ .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/217-66 

§ 81 Verksamhetsberättelse - Elevhälsans medicinska och psykologiska 
insatser läsår 2021/2022 

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 23 september 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse -
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser läsår 2021/2022, daterad 
den 23 september 2022. 

Expedieras: 

Enhetschef central elevhälsa, Anna Strand 

ordf.sign: ................... ............ . just.sign : ...... ~ ..... .. .. .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/55-61 

§ 82 Information - Rapportering av skolfrånvaro 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad 
den 3 oktober 2022 av inledda utredningar om skolfrånvaro per den 30 september 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign ...... ... ........... ..... ..... . 
just.sign:......* ··· · 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 83 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 
föregående sammanträde, daterad den 12 oktober 2022. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

!G 
ordf.sign: ..... .. .. ... ............. .. . just.sign: .... ~ .. ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 84 Information om ärenden från Skolinspektionen 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 12 oktober 
2022 över inkomna ärenden från Skolinspektionen. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ff--
ordf.sign: .. ........................ ... .. . just.sign: ..... ..... ~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/3-61 

§ 85 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 19 september 2022 till 
10 oktober 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign: ..... ~ ..... .. just.sign: .... ~ ..... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/27-69 

§ 86 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning daterad den 12 oktober 2022 över skrivelser m.m. anmäls och läggs till 
handlingarna. 

ordf.sign: ... .. ...... ..... ..... . just.sign: .. ~ .. ... .... . 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2022/26-69 

§ 87 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• 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 2022-09-12 till 2022-10-10, daterad 
2022-09-12 

• Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr 3 .7, 4 .5 och 5.5, fattade under perioden 2022-09-13 - 2022-10-10, daterad 
2022-10-10 

• Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-09-13 - 2022-10-10, daterad 
2022-10-10 

• 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 2022-09-13 till 2022-10-10, daterad 
2022-10-10 

• 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 2022-09-13 till 2022-10-10, daterad 
2022-10-10 

• 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 2022-09-13 till 2022-10-10, daterad 2022-10-10 

• 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 2022-09-13 till 2022-10-10, daterad 2022-10-10 

• Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr. 
2 .6, 3.3, 4-4 och 6-4, fattade under september månad, daterad 2022-10-11 

• Förteckning för delegationsbeslut, daterad 2022-10-12 

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



17 

PROTOKOLLTÄBYU 2022-10-19 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 88 Övrigt 

• Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman informerar om kommande skolbesök för 
nämnden. Aktuella datum har skickats ut till nämnden via e-post. 

• Eva Pethrus (MP) frågar hur kommunen avser att hantera ökade kostnader för 
kommunens skolor. Hans Ahlgren (L) redogör för den pågående processen med 
att ta fram verksamhetsplan och budget för år 2023. 


