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§ 1 Justering och dagordning 

Robert Lorentzson (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum den 14 februari 2023 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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§ 2 Information från kommunsekreterare 

Kommunsekreterare Kajsa Staaf ger en kort utbildning med information om uppdraget 

som förtroendevald i nämnd.  
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Dnr BGN 2021/245-04 

§ 3 Förhandsinformation om bokslut 2022 för barn- och 
grundskolenämnden 

Utbildningschef Maria Assarsson ger en muntlig förhandsinformation om bokslut 2022 

för barn- och grundskolenämnden.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr BGN 2022/365-69 

§ 4 Anslutning till ramavtal avseende digitala läromedel 2022 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 februari 

2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal digitala läromedel 2022 behöver 

genomföras.  

Ramavtalet ger tillgång till digitalt och kombinerat tryckt och digitalt material för 

pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023.    

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att göra en avropsanmälan (s.k. 

anslutning) till Adda Inköpscentrals ramavtal Digitala läromedel 2022.  

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att uppdra till utbildningschef att teckna 

kontrakt. 

 

Expedieras: 

Upphandlare Maria Spaarw 
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Dnr BGN 2022/195-69 

§ 5 Anslutning till ramavtal avseende tryckta läromedel 2022 

Täby kommun har idag ett avtal avseende läromedel 2017 som löper ut den 22 februari 

2023 varför en ny avropsanmälan till Addas ramavtal tryckta läromedel 2022 behöver 

genomföras. 

Ramavtalet ger tillgång till tryckt material för pedagogiskt arbete i förskolor, grundskolor 

och gymnasieskolor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023.   

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att göra en avropsanmälan (s.k. 

anslutning) till Adda Inköpscentrals ramavtal Tryckta läromedel 2022.  

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att uppdra till utbildningschef att teckna 

kontrakt. 

 

Expedieras:  

Upphandlare Maria Spaarw 
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Dnr BGN 2023/1-01 

§ 6 Val av representant till kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
(KRF) för perioden 2023 – 2026   

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) är ett rådgivande organ till 

kommunens nämnder i frågor som berör funktionshinder. Rådet består utav en 

representant från varje nämnd. 

Med anledning av ny mandatperiod ska en representant för barn- och 

grundskolenämnden utses. Enligt överenskommelse mellan partierna ska en representant 

från socialdemokraterna väljas från barn- och grundskolenämnden till ledamot i KRF. 

Socialdemokraterna föreslår Stefan Andersson (S) till representant  i KRF.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att välja Stefan Andersson (S) till representant i 

kommunala rådet för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  

 

Expedieras: 

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor  

via samordningssekreterare Sanna Tavakoli 
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§ 7 Information om inkomna klagomål 

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

föregående sammanträde, daterad den 1 februari 2023.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

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

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 1 februari 

2023 över inkomna ärenden från Skolinspektionen.  

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.  
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Dnr BGN 2023/6-69 

§ 9 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 5 december 2022 till  

23 januari 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Dnr BGN 2023/13-69 

§ 10 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning daterad den 1 februari 2023 över skrivelser m.m. anmäls och läggs till 

handlingarna. 
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Dnr BGN 2023/14-69 

§ 11 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

 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 2022-11-29 till 2023-01-30, daterad 2023-01-30 

 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 2022-11-29 till 2023-01-30, daterad 2023-01-30 

 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 2022-11-29 till 2023-01-30, daterad  

2023-01-30 

 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 2022-11-29 till 2023-01-30, daterad  

2023-01-30 

 Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-11-29 -  2023-01-30, daterad 

2023-01-30 

 Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation 

nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-11-29 -  2023-01-30, daterad 

2023-01-30 

 Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 

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

2022-09-13 - 2023-01-30, daterad 2023-01-30 

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

2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under december och januari månad, daterad  

2023-01-30 

 Förteckning över delegeringsbeslut, daterad 2023-02-01 
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§ 12 Övrigt 

- Ordföranden informerar om att nämndens nästa sammanträde kommer att ske på 

Täby Friskola Enhagen. Innan sammanträdet kommer det i kommunhuset mellan 

kl. 15  till 17 ske en utbildning för nämnden med föredragningar om nämndens 

verksamhet.  

- Ordföranden informerar om att nämnden har blivit inbjudna att besöka 

Noblaskolan Täby. Datum och tid skickas till nämnden per e-post.  
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