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Östholm från kommunfastigheter. Utredarna Tommy Nilsson (§ 15), Mona Agaton (§ 1) och Anne-Marie Malmsten enhetschef (§ 7.
Utredarna Mi Lodell, Benny Byström (§ 4), Anna Hellberg controller
och Inga-Lill Thorn Hammar tillsynsansvarig pedagog. Anneli Bark
och Lasse Gottfriedtz personalföreträdare. Karin Fondelius
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Paragrafer

2-15

Justering

Torsdag den 27 februari 2014 i rum 325, Täby kommunhus.

Sekreterare

Karin Fondelius

Ordförande

Eva Wittbom (FP)

Justerande

Agneta Bjerregaard (S)
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§2
Justering och dagordning
Till att justera protokollet jämte ordföranden utses Agneta Bjerregaard (S). Justering
ska ske torsdag den 27 februari 2013 i Täby kommunhus, plan 3, rum 325.
Mi Lodell och Benny Byström utredare på planeringsavdelningen presenterar sig.
Thomas Helleday (FP) anmäler en övrig fråga.
Dagordningen fastställs därefter.
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§3
Ung livsstil i Täby – presentation av genomförd enkät
Resultatet av enkäten ”Ung livsstil i Täby” genomförd år 2013 i mellanstadiet,
högstadiet och gymnasieskolan i Täby kommun redovisas av Ulf Blomdahl och Linda
Lengheden.
Nämnden tackar för presentationen.
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§4
Ny förskola i Arninge - Ullna
En förskola för ungefär 110 förskolebarn 1-5 år är planerad att byggas på fastigheten
”Sekunden 1” i Arninge - Ullna. Den ska tillfälligt även kunna fungera som en
grundskola för de yngsta eleverna, ca 50 elever i förskoleklass och årskurs 1-3, fram
tills en ny skola i området står klar.
På barn- och grundskolenämndens sammanträde den 12 september 2013 redovisades
en förstudie för projektet, varvid kommunfastigheter fick i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör för genomförandet av
projektet. Förfrågningsunderlaget ”Kv. Sekunden Ullna Strand, Täby. Nybyggnad av
förskola” daterat 2014-01-24 är nu färdigställt.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2014.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering
1. Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget daterat den 24 januari
2014 för ”Kv. Sekunden Ullna Strand, Täby. Nybyggnad av förskola.”
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
2. Projektets ökade kostnader täcks enligt följande:
•
•

5 mnkr omförs från projektet ”Ny skola och förskola Arninge/Ullna” år 2014
9 mnkr omförs från projektet ”Ny skola och förskola Arninge/Ullna” år 2015
genom att medlen inarbetas i investeringsplanen för VP 15.
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§5
Elevers utvärdering av lärares undervisning
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 9 genomfördes under november 2013. 504 elever besvarade
enkäten i svenska och 519 i matematik. Det betydde en svarsfrekvens på 84 % för
svenska och 86 % för matematik.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och tillhörande rapport daterade den 29 januari
2014.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten ”Elevers utvärdering av lärares
undervisning (ht 2013)” daterad den 29 januari 2014.
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§6
Uppföljning av nationella prov/ämnesprov och betyg (2013)
Enligt ett beslut av barn- och grundskolenämnden ska betyg och nationella prov följas
upp. Även de elever som inte når kunskapskraven ska omfattas av rapporteringen.
Mot bakgrund av att nationella proven flyttats och även att betyg införts i årskurs 6,
fokuserar föreliggande rapport på betygssättningen i årskurs sex och nio med
tillhörande nationella prov.
Årets uppföljning visar att elevernas prestationer i Täbys skolor ligger högt över
resultaten i övriga riket. På de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 presterar eleverna
i Täbys skolor betydligt högre än riksgenomsnittet. När det gäller meritvärdet för
slutbetygen har det gått upp något sen föregående år. De ämnen där störst andel
elever inte når kunskapskraven för betyget E är historia, språkval spanska samt
svenska som andraspråk.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med rapport daterade den 27 januari 2014.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten ”Uppföljning av nationella
prov/ämnesprov och betyg (2013) daterad den 27 januari 2014.
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§7
Förhandsinformation avseende årsbokslut 2013 för barn- och
grundskolenämnden
För år 2013 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 5,2 mnkr vilket motsvarar 0,4
procent av budgeterade nettokostnader. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn
till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse från budgeten med 9,2
mnkr.
Täbys kommunala skolor redovisar sammantaget en positiv avvikelse på
5,1 mnkr som hänför sig till tidigare års överskott. Positiva volymavvikelser redovisas
för grundbelopp till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola
motsvarande 11,5 mnkr. Det motverkas av negativa avvikelser för tilläggsbelopp för
elever med omfattande stödbehov på 15,5 mnkr. Även elevstöd och centrala medel
redovisar en positiv avvikelse på 1,4 mnkr respektive 2,6 mnkr.
I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2014.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förhandsinformation avseende årsbokslut
2013 daterat den 5 februari 2014.

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

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

10
PROTOKOLL
2014-02-20

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

§8
Sammanfattning av tillsyn i förskola och pedagogisk omsorg 2013
I enlighet med ”Plan för kvalitetsuppföljning för förskolor och familjedaghem i Täby
kommun” ska de uppföljnings- och utvärderingsinsatser som genomförs för utvärdering
av verksamheternas kvalitet redovisas i barn- och grundskolenämnden.
Sammanfattningen över 2013 års besök i förskola och pedagogisk omsorg är gjord
med utgångspunkt från målen i verksamhetsplan 2013, skollagen, kommunallagen,
läroplan för förskolan (Lpfö-98), respektive allmänna råd för pedagogisk omsorg.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och sammanfattning daterade den 10 februari
2014.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner den sammanfattande rapporten gällande
tillsynsbesöken i fristående förskolor och pedagogisk omsorg år 2013, daterad den 10
februari 2014.
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§9
Ansökan om godkännande av Kids World AB att bedriva fristående
förskola i lokaler på Klövervallsvägen 43-45
Kids World AB, org. nr 556687-4516, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler på
Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby. Verksamheten utgår från läroplanen för
förskolan och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i Täby. Kids
World AB driver idag förskolan Barnens Värld i Täby Centrum och företaget vill nu
utöka sin verksamhet med ytterligare en enhet. Värdegrunden ska vara utgångspunkt i
allt arbete, den ska gemensamt tas fram av personal, barn och föräldrar. Förskolan
planerar att arbeta med två pedagogiska profiler, matematik och naturkunskap.
Dessutom kommer förskolan att lägga stor vikt vid språk och kommunikation.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2014.

Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner Kids Word AB, org. nr 556687-4516,
att bedriva fristående förskola i lokaler på Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp,
Täby. Godkännandet avser cirka 24 heltids- och deltidsplatser för barn i
åldrarna 1-5 år. Godkännandet gäller från och med 15 mars 2014.
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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§ 10
Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, policy
Den tidigare policyn om ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning har
reviderats till följd av bland annat förändringar i omvärlden, lagstiftning och
rekommendationer från myndigheter. Syftet med policyn är att skapa en gemensam
syn, och sätta fokus på de funktionshinderspolitiska frågorna i Täby kommun.
Dåvarande kommunala handikapprådet (KHR), som sedan den 1 januari 2014 har bytt
namn till kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) initierade på våren 2012
en revision av den kommunala policyn för arbetet med de handikappolitiska frågorna i
Täby kommun. Policyn antogs vid beslut i kommunfullmäktige den 21 februari 2002.
Sedan dess har förändringar skett i form av exempelvis en författning samt
rekommendationer och språkbruk.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2014 med tillhörande policy.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till policy daterat den 4 november 2013 om full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
2. Policyn föreslås gälla från och med det datum fullmäktige beslutar och ersätter då
den tidigare policyn från 2002.

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

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

13
PROTOKOLL
2014-02-20

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

§ 11
Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden – tillägg och
ändringar
I barn- och grundskolenämndens delegationsordning föreslås en förändring avseende
beslut om tilläggsbelopp samt en förändring och ett tillägg när det gäller
skolskjutsärenden.
I ärendet föreligger tjänstutlåtande daterat den 12 februari 2014.

Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge Enheten för Elevstöds chef
delegation att fatta beslut om tilläggsbelopp för annan pedagogisk verksamhet,
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.
2. Nämnden beslutar att ärenden rörande skolskjuts i grundskolan delegeras till
Enheten för Elevstöds chef.
3. Nämnden beslutar att till delegationsordningen lägga beslut om skolskjuts för
elever i förskoleklass och fritidshem. Dessa beslut delegeras till chefen för
Enheten för Elevstöd.
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§ 12
Anmälan av inkomna skrivelser, inbjudningar med mera
Den utsända förteckningen daterad 19 februari 2014 upptar inkomna skrivelser med
mera.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser med mera enligt förteckning
daterad 19 februari 2014.

§ 13
Anmälan av delegationsbeslut
Den utsända förteckningen daterad 19 februari 2014 upptar fattade delegationsbeslut
enligt barn- och grundskolenämndens delegationsordning.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden godkänner anmälan av fattade delegationsbeslut daterad den 19 februari
2014.
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§ 14
Informationer
-

Lediga platser/kö förskoleverksamhet redovisas.
Klagomål på brist på platser för elever som sökt till Byleskolan har inkommit.
Runborgs förskola, Inspira förskolor och skolor AB, har fått godkännande av
Skolinspektionen att bedriva fritidshem, f-klass samt grundskola för årskurserna
1-6 i Runborgs förskola i Täby kyrkby.

§ 15
Övrigt
Thomas Helleday (FP) undrar om det finns en policy för hur mycket skolorna kan
be vårdnadshavarna bidra med till barnens olika aktiviteter i skolan (exempelvis
matsäck och inträdesavgifter) och om riskbedömning görs före utflykter och andra
aktiviteter. Enhetschef Gunilla Fredholm återkommer.
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