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§ 89 Presentation av Viggbyskolans verksamhet 

Rektor Åke Ringwall presenterar Viggbyskolans verksamhet och ger nämnden en 

rundvandring i skolans lokaler.  
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§ 90 Justering och dagordning 

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

äger rum den 21 november 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr BGN 2022/197-60 

§ 91 Ansökan från Jensen education school AB om ersättning för faktisk 
lokalkostnad 

Jensen education school AB har den 17 augusti 2022 ansökt om, som kommunen förstår 

det, att erhålla ersättning för faktisk lokalkostnad för en förskola. Ersättningen avser hyra 

för förskolelokaler i byggnad som enligt ansökan ska uppföras av en exploatör i området 

Täby park. Ansökan prövas mot bakgrund av regleringen i 14 kap. 6 § skolförordningen 

(2011:185). Skulle Täby kommun bevilja ansökan på det sätt den är utformad skulle 

ersättningen överskrida huvudmannens faktiska kostnader för hyran. Mot bakgrund av 

innehållet i ansökan bedömer kommunen att den sökta ersättningen ska avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut  

Barn- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan, daterad  

den 17 augusti 2022, från Jensen education school AB om ersättning för faktisk 

lokalkostnad för en förskola i Täby Park.  

Expedieras: 

Jensen education school AB 
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Dnr BGN 2022/223-60 

§ 92 Rättelse av beslut om godkännande, Täby förskola Murgrönan, Täby 
förskola AB 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 13 juni 2019, § 53, att ge Täby förskola AB 

(org. nr. 559202-2502) godkännande att bedriva den fristående förskolan Murgrönan. I 

beslutet anges att förskolans lokaler ligger på Reduttvägen 57 i Täby. Den 7 september 

2022 meddelade företrädare för bolaget att denna adress inte stämmer överens med 

förskolans verkliga adress. Förskolan har inte bytt lokaler sedan godkännandet beslutades 

men förskolans adress är rätteligen Reduttvägen 97 i Täby och inte Reduttvägen 57 i 

Täby.  

Av 36 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett beslut som innehåller en uppenbar 

felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något 

annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 

Eftersom barn- och grundskolenämndens tidigare beslut innehåller en felaktighet på 

grund av ett skrivfel eller något annat liknande förbiseende, föreslås nämnden besluta att 

adressen i godkännandet rätteligen ska vara Reduttvägen 97 i Täby. Övriga delar av det 

tidigare beslutet ska kvarstå. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att rätta tidigare godkännande för Täby förskola 

AB att bedriva fristående förskola beslutat den 13 juni 2019, § 53, på så sätt att 

godkännandet rätteligen ska avse lokaler på adressen Reduttvägen 97, 187 68 i Täby i 

stället för Reduttvägen 57 i Täby.  

 

Expedieras: 

Handläggare Malin Seger för vidare expediering till huvudman 
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Dnr BGN 2022/224-60 

§ 93 Rättelse av beslut om godkännande, Täby förskola Ullna, Kunskap i 
Österåker AB 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 26 maj 2016, § 44, att ge Kunskap i 

Österåker AB (org. nr. 556916-4220) godkännande att bedriva fristående förskola i 

lokaler i Arninge/Ullna från och med den 1 augusti 2016. I beslutet anges att förskolans 

lokaler ligger på Ritarslingan 20 i Täby. Den 7 september 2022 meddelade företrädare för 

bolaget att denna adress inte stämmer överens med förskolans verkliga adress. Förskolan 

har inte bytt lokaler sedan godkännandet beslutades men förskolans adress är rätteligen 

Ritarslingan 18 i Täby och inte Ritarslingan 20 i Täby.  

Av 36 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett beslut som innehåller en uppenbar 

felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något 

annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 

Eftersom barn- och grundskolenämndens tidigare beslut innehåller en felaktighet på 

grund av ett skrivfel eller något annat liknande förbiseende, föreslås nämnden besluta att 

adressen i godkännandet rätteligen ska vara Ritarslingan 18 i Täby. Övriga delar av det 

tidigare beslutet ska kvarstå. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att rätta tidigare godkännande för Kunskap i 

Österåker AB att bedriva fristående förskola beslutat den 26 maj 2016, § 44, på så sätt att 

godkännandet rätteligen ska avse lokaler på adressen Ritarslingan 18, 187 66 i Täby 

istället för Ritarslingan 20 i Täby. 

 

Expedieras: 

Handläggare Malin Seger för vidare expediering till huvudman 
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Dnr BGN 2022/228-61 

§ 94 Kvalitetsrapport för Täbys kommunala grundskolor läsåret 2021/2022 

Enligt skollagen (2010:800) fjärde kapitlet ska varje huvudman, förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Kvalitetsrapporten är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 

i Täbys kommunala grundskolor för läsåret 2021/2022.  

Täbys kommunala grundskolor håller en fortsatt hög kvalitet vilket blir synligt i 

kunskapsresultaten. Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är mycket högt. 

Eleverna i Täbys verksamheter är nöjda med sin skola och den psykiska och fysiska 

hälsan främjas i de pedagogiska verksamheterna. En mycket stor andel av eleverna anger 

att de känner sig trygga både i skolan och på fritidshemmet. 

Läsåret har liksom föregående läsår präglats av covid-19-pandemin, och även om 

nationellt beslutade restriktioner lyftes i början på vårterminen har skolorna haft 

fortsatta utmaningar i en osäker tillvaro med bland annat periodvis hög sjukfrånvaro.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för Täbys 

kommunala grundskolor läsåret 2021/2022, daterad den 21 oktober 2022. 

 

Expedieras:  

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman 
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Dnr BGN 2022/226-60 

§ 95 Kvalitetsrapport för förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun 
2021/2022 

Kvalitetsrapport för förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun 2021/2022 är en 

sammanställning av de resultat som förskolor och pedagogisk omsorg belägna i Täby 

kommun uppnått under verksamhetsåret 2021/2022. Rapporten är också en 

sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet i Täbys kommunala 

förskolor verksamhetsåret 2021/2022.  

Rapporten beskriver måluppfyllelsen i relation till barn- och grundskolenämndens mål 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt och I förskolan ger 

undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och 

behov. Både fristående respektive kommunala förskolor sammantaget uppnår målen.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för förskola och 

pedagogisk omsorg i Täby kommun 2021/2022, daterad den 20 oktober 2022. 

 

Expedieras: 

Stabschef Henrik Mattisson 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman 
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§ 96 Information - Resultat Stockholmsenkäten 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om Täbys 

resultat i Stockholmsenkäten 2022.  

Utbildningschef Maria Assarsson föredrar ärendet.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  

 

 

  



 

 PROTOKOLL 

 2022-11-16 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

11 

 

§ 97 Information om inkomna klagomål 

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

föregående sammanträde, daterad den 9 november 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  
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§ 98 Information om ärenden från Skolinspektionen 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 9 november 

2022 över inkomna ärenden från Skolinspektionen.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

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

§ 99 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 24 oktober 2022 till  

7 november 2022 anmäls och läggs till handlingarna.  
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Dnr BGN 2022/27-69 

§ 100 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning daterad den 9 november 2022 över skrivelser m.m. anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr BGN 2022/26-69 

§ 101 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 2022-10-11 -  2022-11-07, daterad 

2022-11-07 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-10-11 -  2022-11-07, daterad 

2022-11-07 

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

2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under oktober månad, daterad  2022-10-11 

 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 2022-10-11 till 2022-11-07, daterad 2022-11-07 

 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 2022-10-11 till 2022-11-07, daterad 2022-11-07 

 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 2022-10-11 till 2022-11-07, daterad 2022-

11-07 

 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 2022-10-11 till 2022-11-07, daterad 2022-

11-07 

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-11-09 
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§ 102 Övrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid sammanträdet.  
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