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§ 103 Justering och dagordning 

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum den 12 december 2022 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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Dnr BGN 2022/239-04 

§ 104 Årsbudget 2023 för barn- och grundskolenämnden 

Barn- och grundskolenämndens budget för år 2023 uppgår till 1 655,3 mnkr (netto). 

Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med budget 2022 (1 596,2 mnkr). 

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade 

verksamhetsplanen för 2023. 

De väsentliga förändringarna är uppräkning av anslagsramar med 2 %, uppräkning av 

peng med 2,5 % samt ökade volymer i form av fler barn och elever. Budgeten innehåller 

också ökade kostnader för skolskjuts.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut  

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna årsbudget för år 2023 i enlighet 

med tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2022. 

 

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 
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Dnr BGN 2022/237-04 

§ 105 Intern kontrollplan 2023 för barn- och grundskolenämnden 

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. 

Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern 

kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. 

Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en 

risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det 

behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig 

upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma 

kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.  

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2022.   

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2023 enligt 

Intern kontrollplan 2023 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 2 november 

2022. 

 

Expedieras: 

Utredare Karin Ottander 

Controller Karolina Pihlblad 

Controller Marie Ängelid 
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Dnr BGN 2022/238-04 

§ 106 Bidragsbelopp för 2023 

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 2023 baseras på verksamhetsplan för 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2022.   

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att bidragsbelopp för 2023 ska gälla i enlighet 

med Bidragsbelopp (peng) för 2023, daterad den 29 november 2022. 

 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 
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Dnr BGN 2022/230-04 

§ 107 Regler för placering, peng och avgift Täby kommun 2023 

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 

för vårdnadshavare följer Skolverkets beräkningar av avgifter för 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa Regler för placering, peng och 

avgift Täby kommun 2023, daterad den 1 december 2022. 

 

Expedieras:  

Processledare Martin Olsson 
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Dnr BGN 2022/229-69 

§ 108 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens arbete 
med elever i behov av särskilt stöd 

Revisorerna har granskat hur barn- och grundskolenämnden som huvudman för 

grundskolan, genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer samt 

vilka insatser som vidtas.  

Den sammanfattade bedömningen utifrån granskningens syfte är att barn- och 

grundskolenämnden genom sin styrning och uppföljning huvudsakligen säkerställer att 

barn i behov av särskilt stöd får det. Huvudmannen har tagit fram tydliga rutiner och 

stödmaterial i syfte att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får behovet 

tillgodosett i enlighet med skollag, styrdokument och allmänna råd. Därutöver lämnar 

revisorerna ett antal rekommendationer till barn- och grundskolenämnden.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2022.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas 

granskning av kommunens arbete med elever i behov av särskilt stöd, daterat den 11 

november 2022, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens 

arbete med elever i behov av särskilt stöd.  

 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr BGN 2022/119-60 

§ 109 Information – Lediga platser och kö i förskolan 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en rapport daterad den 7 november 2022 

med information om lediga förskoleplatser i kommunen samt statistik över köande barn.   

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  

 

  



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-07 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

10 

Dnr BGN 2022/55-61 

§ 110 Information – Rapportering av skolfrånvaro 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 30 

november 2022 av inledda utredningar om skolfrånvaro samt uppföljning av elever med 

fortsatt hög frånvaro per november 2022. 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman föredrar ärendet och informerar om hur man 

arbetar i kommunen för att främja skolnärvaro.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  
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Dnr BGN 2022/245-61 

§ 111 Information - Andel legitimerade lärare i Täbys grundskolor 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en rapport daterad den 18 november 2022 

med information om andel lärare med lärarlegitimation i förskoleklass och grundskola i 

Täby kommun.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-07 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

12 

 

§ 112 Information - Insynsdialog med fristående grundskolor höstterminen 
2022 

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

insynsdialoger med fristående grundskolor under höstterminen 2022.  

Stabschef Henrik Mattisson föredrar ärendet.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

   



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-07 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

13 

 

§ 113 Information om ersättning för nyanlända elever 

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

för nyanlända barn och elever. 

Stabschef Henrik Mattisson föredrar ärendet.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 114 Information om inkomna klagomål 

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

föregående sammanträde, daterad den 30 november 2022.   

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-07 
 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 

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

 

15 

 

§ 115 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 

§ 116 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 14 november 2022 till  

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

§ 117 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning daterad den 30 november 2022 över skrivelser m.m. anmäls och läggs till 

handlingarna.  
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Dnr BGN 2022/26-69 

§ 118 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 november månad, daterad  2022-11-28  

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-11-08 -  2022-11-28, daterad 

2022-11-28 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-11-08 -  2022-11-28, daterad 

2022-11-28 

 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 2022-11-08 till 2022-11-28, daterad 2022-11-28 

 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 2022-11-08 till 2022-11-28, daterad 2022-11-28 

 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 2022-11-08 till 2022-11-28, daterad 2022-

11-28 

 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 2022-11-08 till 2022-11-28, daterad 2022-

11-28 

 Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-11-30 
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§ 119 Övrigt 

 Nämndsamordnare Kajsa Staaf informerar om att Sara Westin kommer ta över 

som nämndsamordnare för barn- och grundskolenämnden från år 2023.  

 

 Nämndsamordnare Kajsa Staaf informerar om ändrade öppettider för 

kommunhuset från 1 januari 2023. 

 

 Ordförande Petter Norrthon (L) tackar nämnden för den gångna mandatperioden 

och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.  
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