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Lars Hagström (M)
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Line Wennberg (M)
Petter Norrthon (FP)
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Insynsplats

Elisabeth Johansson (MP)

Övriga deltagare

Henrik Mattisson tf. utbildningschef, Gunilla Fredholm enhetschef,
Anna Hellberg ekonom, Ann-Christine Kinch och Mona Agaton
utredare, Inga-Lill Thorn Hammar tillsynsansvarig, Karin Fondelius
nämndsamordnare. Personalföreträdare LR och Lärarförbundet.,
Punkt 2 Johan Rapping och Johanna Frodestedt från SBK, punkt 3
Eva Kullgren, Maria Styffe och Karolina Lorentzi samt punkt 4
Susanne Törnström, projekt och byggenheten.

Paragrafer

70-84

Justering

Måndagen den 16 september i kommunhuset, rum 325

Sekreterare

Karin Fondelius

Ordförande

Eva Wittbom (FP)
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Agneta Bjerregaard (S)
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§ 70
Justering och fastställande av dagordning
Agneta Bjerregaard (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet i kommunhuset,
rum 325, måndagen den 16 september.
En övrig fråga anmäls.
Dagordningen fastställs därefter.
____________
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§ 71
Stadsbyggnadskontoret informerar
Johan Rapping och Johanna Frodestedt från stadsbyggnadskontoret informerar om
pågående och kommande detaljplaner av området Ullna – Arninge.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden tackar för informationen.
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Dnr BGN80/2013-27

§ 72
Ny förskola i kvarteret Sekunden, Arninge
En ny förskola för ca 110 barn ska uppföras i Ullna Strand, Arninge. Del av förskolan
ska kunna fungera som skola för förskoleklass samt årskurs 1-3 fram till dess den nya
förskolan/skolan som planeras i Hägerneholmskvarteret står klar. Förskolan beräknas
vara klar för verksamhetsstart den 1 augusti 2015
En förstudie med syfte att kartlägga förutsättningarna för projektet har genomförts.
Program, programkalkyl och preliminär tidplan, att ligga till grund för framtagande av ett
förfrågningsunderlag, beräknas vara klart i januari 2014 för att därefter godkännas av
barn- och grundskolenämnden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2013 samt
verksamhetsprogram och förstudie.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner informationen och ger kommunfastigheter i
uppdrag att, utifrån resultatet av förstudien, arbeta fram ett förfrågningsunderlag.

Expedierat
Kommunfastigheter
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Dnr BGN78/2013-27

§ 73
Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan
Kyrkskolan är i behov av en omfattande renovering och kapacitetsökning.
Ett förfrågningsunderlag är under framtagande, färdigställt den 30 september 2013.
Programmet omfattar en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-6 med två
paralleller samt fritidshem och fritidsverksamhet för totalt 350 elever.
Projektet omfattar totalt 3 600 m2 bruttoarea, varav 1 800 m2 utgörs av nybyggnad och
1 800 m2 av en ombyggnad. Inflyttning planeras till höstterminen 2015.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2013 med bland annat
lokalprogram.

Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget för om- och tillbyggnad av
Kyrkskolan enligt PM Om - och tillbyggnad Kyrkskolan 2013-08-15.
2. Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
investeringsbudgeten utökas från 65 mnkr till 140 mnkr för genomförandet av
om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan.

Expedierat
KS
SBK
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Dnr BGN30/2013-04

§ 74
Delårsrapport per juni 2013
Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag,
mål och resultat enligt verksamhetsplan 2013.
Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål och åtta effektmål för att styra
barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2013. Den sammantagna
prognosen för barn- och grundskolenämndens måluppfyllelse vid årets slut är god. För
inriktningsmålen är bedömningen att barn- och grundskolenämnden är på väg att
uppnå dem.
För år 2013 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 3,4 mnkr, vilket motsvarar
0,3 procent av budgeterad nettokostnad. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn
till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 7,1 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2013 samt delårsrapport
per juni 2013 för barn- och grundskolenämnden i särskilt dokument.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport per juni 2013
daterat den 26 augusti 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedierat
KS
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Dnr BGN113/2012-04

§ 75
Intern kontroll per juni 2013
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2006, § 29, om reglemente för intern
kontrollplan. Kommunstyrelsen uppdrog därefter till nämnden att besluta om en intern
kontrollplan för nämndens egen del.
Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnden och kommunstyrelsen
två gånger per år senast i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
Kommunstyrelsen har 3 december 2012 fattat beslut om följande gemensamma
kontrollmoment som ska ingå i nämndernas internkontroller:
1. Attestrutiner
2. Avtalstrohet
3. Lönegranskning
4. Byggentreprenader
Arbetet med att förbättra nämndens resultat avseende intern kontroll fortskrider under
2013.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2013.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan per juni
2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedierat
ks
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Dnr BGN70/2013-09

§ 76
Granskningsrapport om efterlevnad av LOU
På uppdrag av Täby kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av hur
efterlevnad av LOU säkerställs vid externa inköp.
Granskningen visar att verksamheterna behöver förbättra styrningen och interna
kontroller kring sina upphandlingsrutiner och se till att avtalen läggs in i den centrala
avtalskatalogen.
Av kommunledningskontorets svar framgår att åtgärder har vidtagits och arbete pågår
bland annat med att ta fram en organisationsmodell för att tydliggöra roller och ansvar
samt att rutiner tagits fram för avtalskatalogen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2013-08-23.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att lämna tjänsteutlåtande daterat den 23
augusti 2013 som sitt svar på granskningsrapporten om efterlevnad av LOU.

Expedierat
Revisionen
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Dnr BGN69/2013-66

§ 77
Elevers utvärdering av lärares undervisning, vårterminen 2013
Barn- och grundskolenämnden har beslutat att en elevenkät för bedömning av lärares
undervisning ska vara obligatorisk för elever i årskurs 7 och 9 i samtliga skolor i
kommunen från och med läsåret 2010/11. Syftet med enkäten är att öka elevinflytandet
för att därigenom bidra till skolutveckling. För att elevernas svar ska kunna påverka
undervisningen genomför eleverna i årskurs 9 enkäten under höstterminen och
eleverna i årskurs 7 under vårterminen.
Elevenkäten för årskurs 7 genomfördes under slutet av april och början av maj 2013.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande rapport daterade den 5 juli 2013.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten om elevers utvärdering av lärares
undervisning daterad den 5 juli 2013.
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Dnr BGN66/2013-66

§ 78
Våga visa 2013, föräldra- och elevenkät
Under våren 2013 genomförde företaget Pilen kundundersökningar gällande förskola,
familjedaghem och skola i Täby kommun. Enkäterna går även under namnet Våga visa
och genomförs i ett tiotal kommuner där flertalet frågor är gemensamma. Det finns
även utrymme för kommunspecifika frågor, en möjlighet som Täby kommun utnyttjat.
Enkäterna går ut till föräldrar med barn i förskola, familjedaghem, förskoleklass samt
årskurserna 2, 5 och 8. Dessutom får eleverna i årskurserna 5 och 8 besvara enkäten.
Resultaten som presenteras i rapporten avser både fristående och kommunala
verksamheter. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom nämnden kontrollerar och styr de
kommunala verksamheterna.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och rapport daterade den 16 augusti 2013.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten Våga visa 2013 daterad den 16
augusti 2013.
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Dnr BGN73/2013-60

§ 79
Godkännande för föräldrakooperativet Lupinen att bedriva fristående
förskola vid Montessoriförskolan Lupinen
Föräldrakooperativet Lupinen, org. nr 816000-5131, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola vid
Montessoriförskolan Lupinen, Domherrevägen 22 i Näsbypark, Täby. Lupinen är ett
föräldrakooperativ där alla föräldrar är medlemmar. Verksamheten utgår från
Montessoripedagogik och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i
Täby. Förskolan har tidigare byggts om och kan därför nyttja större yta till
verksamheten varför antalet barn i godkännandet kan utökas. Föräldrakooperativet
Lupinen ansöker därför om förnyat godkännande.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2013.

Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beviljar godkännande för Föräldrakooperativet
Lupinen org. nr 816000-5131, att bedriva fristående förskola vid
Montessoriförskolan Lupinen, Domherrevägen 22 i Näsbypark, Täby och gäller
cirka 28 barn. Platserna avser heltids- och deltidsplatser för barn i åldrarna 1-5
år. Godkännandet gäller från och med 2013-10-01 och ersätter tidigare
godkännande från 1995-01-01.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen, nationella och kommunala
styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande och villkor för bidrag för
enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg” (2010-12-03).
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt villkor för bidrag samt
Täby kommuns riktlinjer för bidrag. Bidraget motsvarar gällande
barnomsorgspeng och utbetalas efter det att F-skattsedel uppvisats.
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Redaktionell ändring
Nämnden föreslår att det av beslutet bör framgå hur många barn
beslutet gäller. Tillståndet gäller cirka 28 barn vilket lagts till i beslutet.
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Dnr BGN11/2013-60
§ 80
Information om föreläggande, ULNA AB
Nämndens ordförande informerar nämnden om det beslut som fattades av ordförande
på delegation av barn- och grundskolenämnden den 1 juli 2013 avseende ett
föreläggande av huvudmannen ULNA ABs förskola Tranan i Näsby park.
Enligt skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § står förskola med enskild huvudman under
tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera
verksamheten, inhämta upplysningar om verksamheten samt ta del av de handlingar
och annat material som behövs för tillsynen.
Tillsynsansvarig pedagog Inga-Lill Thorn Hammar lämnar en information om dagsläget
på Tranans förskola.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 81
Anmälan av inkomna skrivelser, inbjudningar med mera
Den utsända förteckningen daterad 11 september 2013 upptar inkomna skrivelser med
mera.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser med mera enligt förteckning
daterad 11 september 2013.

§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
Den utsända förteckningen daterad 11 september 2013 upptar fattade
delegationsbeslut enligt barn- och grundskolenämndens delegationsordning.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden godkänner anmälan av fattade delegationsbeslut daterad den 11 september
2013.
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§ 83
Informationer
-

Lediga platser/kö förskola redovisas av Ann-Christine Kinch,
planeringsavdelningen.
Inga inkomna klagomål finns att redovisa.
Likvärdig betygssättning i Täbys skolor. Henrik Mattisson tf. utbildningschef
informerar.
Skolvalet – utfall. Gunilla Fredholm enhetschef informerar om att utfallet inte är
sammanställt än.
Elevärende. Henrik Mattisson informerar om dagsläget.

§ 84
Övrigt
Tillsynsansvarig pedagog Inga-Lill Thorn Hammar informerar om att Ymerbackens
förskola har gått i konkurs. Barnen på Ymerbacken har fått nya placeringar.
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