PROTOKOLL
2009-05-14
Tid och plats
för sammanträdet

Torsdagen den 14 maj 2009, kl 17.30-21.30
Kommunalhuset i Täby, rum 301

Beslutande

Sofia Paulsson, ordf (M)
Jessica Rosencrantz, v ordf (M)
Lars Hagström, (M)
Johan Färm, (M)
Magnus Boman, (M)
Barbro von Axelson, (FP)
Jill Meyer, (FP), ersätts av Eva Wittbom (fp)
Eva Haldén, (S)
Mikael Hollmark, (KD), ersätts fr.o.m. § 48 av Susanne Falk (M)

Icke tjänstgörande ersättare

Susanne Falk (M) § 43-47, Per Bergman (M), Pierre Marchesi (M), Jan
Boman (S), Britt Engdahl (C)

Övriga deltagare

Barn- och grundskolechef Lena Morin, ekonom Madelene Fredriksson,
utredarna Ann-Christine Kinch och Anita Olofsson. Tillsynsansvariga
pedagoger Charlotte Berg och Margareta Sjöholm. Personalföreträdare
Lisl Giertz samt nämndssamordnare Karin Ahlström.

Paragrafer

43-53

Justering

Måndag den 25 maj 2009

Sekreterare

Karin Ahlström

Ordförande

Sofia Paulsson (M)

Justerande

Eva Haldén (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-25

Datum för anslag

2009-05-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, rum 316

Underskrift

Karin Ahlström

Datum för nedtagande

2009-06-18
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§ 43
Informationer
Futuraskolan ABs vd Fredrik Börjesson och rektor Marie Burman presenterar och informerar om skolan, dess arbete och inriktning.
Nämnden tackar för presentationen.
______________
Marie Tilly, samordnare, informerar om pågående projekt/satsningar när det
gäller Kompassen (kompetensutveckling), 2009 års sommarskola, övriga
insatser för barn och elever med mera som genomförs inom verksamhetsområdet.
Nämnden tackar för informationen.
______________
Rektor för Enheten för Elevstöd, Kjell Olsson, informerar om verksamheten
inom enheten.
Nämnden tackar för informationen.
______________
Lediga platser/kö förskoleverksamhet, det aktuella läget presenteras.
______________
Verksamhetschefen informerar att förarbetena till ny upphandling av skolmat är igång.
______________
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§ 44
Justering, dagordning med mera
Eva Haldén (S) utses att justera protokollet. Justering ska ske måndag den
25 maj 2009 i rum 316 i kommunalhuset.
Fyra övriga frågor anmäls och dagordningen fastställs därefter.
______________

ordf. sign............
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Dnr BGN62/2008-61
§ 45
Huvudmannaskap inom skolhälsovården
Barn- och grundskolenämnden har, vid sitt sammanträde i juni 2008, givit
verksamhetschefen för barn- och grundskola i uppdrag att utarbeta riktlinjer
för kvalitetsnivån inom skolhälsovården, utreda de juridiska förutsättningarna vad gäller huvudmannaskapet för skolhälsovården i grundskolan samt
att klargöra ansvaret för hanteringen av den dokumentation som skrivs och
lagras analogt och digitalt inom skolhälsovården i grundskolan. Nämnden
antog riktlinjer för kvalitetsnivån för skolhälsovården i Täby kommun vid
sitt sammanträde i december 2008. Kommunens jurist har i samråd med
kommunens arkivarie utarbetat en promemoria rörande de två återstående
frågorna.
Ärendet presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2009-05-13 samt pm från
kommunens jurist daterat 2009-04-17.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna informationen om huvudmannaskapet för
skolhälsovården inom grundskolan och ansvaret för dokumentationen.
______________

Expedierat
Akten
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Dnr BGN44/2009-69
§ 46
Riktlinjer för skolskjuts
Vid barn- och grundskolenämndens sammanträde i maj 2008 fick enheten
för elevstöd i uppdrag att se över kommunens riktlinjer för skolskjuts för att
undersöka om kostnaderna kan sänkas. Kostnaderna för skolskjuts har ökat
de senaste åren och anges som en av orsakerna till elevstödsenhetens underskott.
En översyn har gjorts av nuvarande riktlinjer för skolskjuts och denna visar
att möjligheterna till kostnadsminskningar är små. De mest kostnadskrävande resorna är taxiresor till skolor i andra kommuner. Dessa resor beviljas till
elever med funktionshinder i behov av specialverksamheter som inte finns
inom kommunen och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Några
förändringar i nuvarande riktlinjer föreslås dock.
-

för elever i år 6 ska samma regler gälla som för år 7-9 vilket innebär att
färdvägens längd ökar från 3 till 5 kilometer och att skolskjuts beviljas i
första hand som busskort.

-

skolskjuts med busskort ska alltid prövas i första hand

-

efter individuell prövning kan föräldrar som skjutsar egna barn i egen
bil få kilometerersättning.

Barn och grundskolnämnden beslutar
1. godkänna de föreslagna ändringarna i riktlinjerna för skolskjuts att
gälla från 2010-01-01
2. föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa riktlinjerna
____________

Expedierat
Akten
Ks
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§ 47
Delrapport från tillsynsansvariga pedagoger
Tillsynsansvariga pedagoger Margareta Sjöholm och Charlotte Berg lämnar
en muntlig rapport från de områden i Täby som haft tillsynsbesök.
Rapporten presenteras muntligt.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden tackar för rapporten.
______________
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Dnr BGN49/2008-69
§ 48
Motionssvar; förbättrad information om och uppföljning av Täbys fristående skolor
Eva Wittbom och Hans Ahlgren, båda (FP), har den 28 april 2008 väckt en
motion i kommunfullmäktige med följande tre yrkanden:
•
•
•

Att den kvalitets- och resultatredovisning som sker av de kommunala enheterna också ska omfatta fristående skolor
Att kvalitets- och resultatredovisningen utvecklas så att relevanta
nyckeltal kan presenteras på ett överskådligt och lättillgängligt sätt
En policy tas fram som tydliggör hur Täby kommun agerar i de fall
vi får kännedom om bristande kvalitet i en friskola.

Enligt skollagen är de fristående skolorna skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen beslutar om för det kommunala skolväsendet. Kommunens finansiering av de fristående skolorna motiverar den
kontroll som det innebär. Skollagens begrepp för detta är insyn.
Alla utförare skall årligen, liksom kommunen redovisa sin kvalitetsredovisning till Skolverket.
Det pågår i Täby kommun ett omfattande arbete för att bygga upp olika
uppföljningssystem, gällande våra fokusområden, kunskap, kvalitet och
kommunikation. Täby kommun har, tillsammans med 15 andra kommuner,
beslutat att upphandla en gemensam elev- och föräldraenkät för grundskolan som skall vara obligatorisk för alla skolor i Täby kommun.
De fristående skolornas skyldighet att delta i uppföljningar och utvärderingar motsvaras inte av någon skyldighet från kommunens sida att följa upp
och utvärdera de fristående skolornas verksamhet. Lagstiftaren har istället
formulerat det som en rättighet och överlåter till kommunen att besluta om
och i vilken utsträckning rätten till insyn ska utnyttjas.
Under våren 2008 påbörjades arbetet med att redovisa nyckeltal och kvalitetsindikatorer på Täby kommuns hemsida. Delar av det arbetet är slutfört
och länkar har lagts ut till indikatorerna på www.taby.se och
barnomsorg.skolval.taby.se. Systemet kommer kontinuerligt att kompletteras med jämförande data för samtliga skolor i Täby kommun. Utöver kvalitetsindikatorerna kommer det också att finnas länkar till kvalitetsredovisningar och olika slags uppföljningar och utvärderingar både samlade på
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www.taby.se och vid varje skola/förskola/familjedaghems presentation på
barnomsorg.skolval.taby.se.
I ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är det staten, Skolinspektionen, som har ansvaret för tillsynen över de fristående skolorna. Det innebär
att kommunen inte har något ansvar för att kontrollera att de bedriver en
verksamhet som är förenlig med de statliga styrdokumenten. I de fall kommunen får kännedom om brister, genom att föräldrar/elever/personal vänder
sig till kommunen, hänvisas alltid till möjligheten att anmäla missförhållandena till Skolinspektionen. Kommunen har således en fungerande praxis
varför en policy förefaller överflödig.
Ärendet presenteras i tjänstutlåtande daterat 2009-05-07.
Yrkanden
Johan Färm (M) yrkar bifall till föreliggande tjänsteutlåtande.
Eva Wittbom (FP) yrkar bifall till motionen, Eva Halden (S) biträder yrkandet.
Ordförande ställer de två yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller föreliggande tjänsteutlåtande.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen
ska anses vara besvarad och föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Reservationer
Eva Wittbom (FP) och Eva Haldén (S) reserverar sig mot beslutet.
______________

Expedierat; akten, ks

ordf. sign............

just. sign ........................

10
PROTOKOLL
2009-05-14

Dnr BGN66/2008-09
§49
Ändring av beslut avseende nedläggning av Östra Vallabrinksskolan
Tidigare beslut fattat i barn- och grundskolenämnden 2008-12-09, § 117,
punkt 2, att nedläggningen av Östra Vallabrinksskolan beslutas av kommunfullmäktige föreslås ersättas med dagens beslut.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att lägga ned Östra Vallabrinksskolan från och med höstterminen 2009.
______________

Expedierat
Akten
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Dnr BGN22/2008-04
§ 50
Ekonomisk rapport för barn- och grundskolenämnden per april 2009
Ingen förändring av prognosen har gjorts i förhållande till prognosen per
mars.
Förskolans verksamhet prognostiseras få en positiv avvikelse på netto 18,0
mnkr avseende volymer + 9,1 mnkr, vårdnadsbidrag + 8,0 mnkr, centrala
resurser + 1,2 mnkr och verksamhet i kommunens egen regi, - 0,3 mnkr.
Avvikelsen på antalet barn i förskolan är beräknad utifrån att det blir 55 färre barn än budget. Budgeten baseras på att efterfrågenivån för barn i åldern
1-2 år är 80 % och i åldern 3-5 år 97 %. Vid mätning per december 2008
var efterfrågenivån 79 % för barn i ålder 1-2 år. I prognosen har därför antagits att efterfrågenivån även för 2009 blir 79 % för 1-2-åringar.
Verksamhet skolbarnsomsorg beräknas få en positiv avvikelse på 3,5 mnkr
avseende volymer - 0,2 mnkr, centrala resurser, + 0,1, elevstödsinsatser
centralt, + 0,4 mnkr och verksamhet i kommunens egen regi, + 3,2 mnkr.
Den positiva avvikelsen i kommunens egen regi beror på främst på ombudgetering av överskott från 2008. Prognosen är beräknad på att 30 färre barn
finns i verksamheten. I prognosen beräknas att negativa avvikelser på föräldra- och momsintäkter jämnar ut den positiva avvikelsen för färre barn.
Verksamheten förskoleklass beräknas få en negativ avvikelse på 5,1 mnkr
bestående av centrala resurser, 0,1 mnkr, elevstödsinsatser centralt, + 0,5
mnkr och verksamhet i kommunens egen regi, - 5,7 mnkr. Den negativa avvikelsen i kommunens egen regi beror på främst på ombudgetering av underskott från 2008. Antalet elever beräknas följa budget.
Grundskolan prognostiseras få en negativ avvikelse på -13,7 mnkr. Avvikelsen avser volymer, + 2,4 mnkr, centrala resurser + 1,4, elevstödsinsatser
centralt, - 1,5 mnkr, och verksamhet i kommunens egen regi, - 16,0 mnkr.
Antalet elever beräknas bli 60 färre än budgeterat. Avvikelsen i kommunens
egenregi avser till största delen att organisation och lokaler inte anpassats
till elevunderlaget.
Särskolan beräknas få en positiv avvikelse på 4,6 mnkr och avser volymer,
3,2 mnkr, centrala resurser särskola, + 0,6 mnkr och verksamhet i egen regi,
+ 0,8 mnkr. Antalet elever i särskolan beräknas bli tio färre än budget.
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Rapporten dateras 2009-05-14.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och överlämna den
till kommunstyrelsen.
______________

Expedierat
Akten
ks
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§ 51
Anmälningslista över delegationsbeslut
Delegation nr 3:10
Rektorer beslutar bevilja ledighet utöver tio dagar per läsår för 12 elever.
______________
§ 52
Anmälningslista över inkomna meddelanden, skrivelser med mera
Förteckning anmäls och läggs till handlingarna.
______________
§ 53
Övriga frågor
-

Budget 2010. Barbro von Axelson (FP) efterfrågar konsekvensanalyser
vid ev. förändringar i budget 2010. Information om budgetarbetet kommer utförligt på gruppledarinformationen.
- Barn- och elevombud. Eva Haldén (S). Kontakt har tagits men barn- och
elevombudet har ännu inte svarat.
- Eva Haldén (S), fråga angående nämndsberedningsprocessen som är
under översyn, delvis för att få en så enhetlig process som möjligt inom
de olika nämnderna.
- Jan Boman (S) frågar hur Prolympias nedläggning påverkat verksamheten i Täby och de näraliggande grundskolorna. Verksamhetschefen svarar att de flesta eleverna var från Österåker som också valt att gå tillbaka
till hemkommunen, för Täbyeleverna har valen sett olika ut.
______________
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