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§ 26
Information om inkluderande arbetssätt (tillgängligt lärande) på
Kyrkskolan
Rektor Anna Ronquist, Kyrkskolan informerar om skolans verksamhet och
värdegrundsidé. En närmare beskrivning av hur ett inkluderande arbetssätt (tillgängligt
lärande) praktiseras redovisas.

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen
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§ 27
Justering och dagordning
Justering av protokollet ska ske torsdagen den 23 april 2015 i kommunhuset, rum 325
på plan 3. Agneta Lundahl Dahlström (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.
Dagordningen fastställs därefter.
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Dnr BGN2015/43-69

§ 30
Förutsättningar för godkännande av enskild huvudman att bedriva
friliggande fritidshem i Täby kommun
Enligt skollagen gäller fri etableringsrätt under förutsättning att grundläggande krav
uppfylls. Fritidshemmen styrs av skollagen, läroplanen för grundskolan och
barnkonventionen. Barn- och grundskolenämnden beslutar om godkännande för
enskilda huvudmän som vill bedriva friliggande fritidshem i Täby kommun. Friliggande
fritidshem innebär ett fritidshem som anordnas av enskild eller kommunal huvudman
och inte är kopplat till en skolenhet med förskoleklass, grund- eller grundsärskola.
Barn- och grundskolenämnden utövar tillsyn över de fritidshem som nämnden godkänt.
Tillsynen görs i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter.
Barn- och grundskolenämnden ger den enskilda huvudmannen förutsättningar för vad
som krävs av huvudmannen för att få godkännande för verksamheten.
Förutsättningarna är förtydliganden av den mest centrala lagtexten på området
tillsammans med Täby kommuns riktlinjer.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterade den 4 april 2015.
Yrkande
Eva Pethrus (MP) yrkar att det i texten i tjänsteutlåtandet ”Elevgrupperna och miljön”
läggs till ordet ”och giftfri” så att meningen istället lyder ” Huvudmannen ska se till att
elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek samt att eleverna i övrigt
erbjuds en god och giftfri miljö”.

Yrkande
Thomas Helleday (FP), Camilla Brodin (KD), Anna Gustafsson (M) och Benita Funke
(C) yrkar bifall till beslutsförslaget.
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Ordföranden ställer Eva Pethrus yrkande under proposition och finner att barn- och
grundskolenämnden avslår det. Därefter ställer ordförande sitt eget förslag under
proposition och finner att barn- och grundskolenämnden bifaller det.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner ”Förutsättningar för godkännande av enskild
huvudman att bedriva friliggande fritidshem i Täby kommun” daterad den 8 april 2015.
Eva Pethrus (MP) och Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr BGN2015/50-03

§ 31
Årsrapport för arbetsmiljöarbete inom barn- och grundskola 2014
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas
arbetsmiljöansvar den 4 juni 2012 har barn- och grundskolenämnden ett ansvar för att
följa upp och utvärdera barn- och grundskolas arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet
redovisas i en årsrapport där skolornas arbetsmiljöaktiviteter beskrivs. Följande mål
med tillhörande aktiviteter fastställdes av kommunstyrelsen att gälla för åren 2013-14:
1. Fler medarbetare i Täby kommun anser att deras arbetsplats kännetecknas av
respektfullt bemötande.
2. Färre medarbetare upplever stress i sin arbetssituation.
Resultatet av de bägge målen för verksamhetsområdet barn- och grundskola redovisas
i arbetsmiljörapporten som också kompletteras med medarbetarnas hälsotal samt uttag
av friskvårdssubvention. Rapporten redogör också för de sätt som skolorna har arbetat
med att uppfylla målen samt ger goda exempel från skolornas aktiviteter rörande
respektfullt bemötande samt åtgärder som har vidtagits för att hantera arbetsrelaterad
stress.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med rapport daterade den 30 mars 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av arbetsmiljöarbetet
år 2014 för verksamhetsområdet barn- och grundskola.
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Dnr BGN2015/44-66

§ 32
Kvalitetsredovisning för förskola och pedagogisk omsorg 2014
Struktur och fokus i kvalitetsredovisningen avseende 2014 kan ses som första steget
mot ett nytt kvalitetsledningssystem för utbildningsverksamheten i Täby kommun. I
samband med årets kvalitetsredovisning tar vi steg i den riktningen.
Förskolor och pedagogisk omsorg i Täby kommun håller generellt hög kvalitet, och
måluppfyllelsen är hög. Barn trivs och är trygga och vårdnadshavarna har ett högt
förtroende för förskolorna och den pedagogiska omsorgen, men dokumentation av
barnens lärande och kommunikationen med vårdnadshavare om detta och om annat
väsentligt i verksamheten behöver utvecklas.
Förskolans uppdrag att bidra till barns lärande är genomfört med viss framgång. Det
finns en medvetenhet kring lärandet med svenska och matematik men undervisningen i
praktiken behöver utvecklas. Medarbetarnas utbildningsnivå framstår som en väsentlig
faktor för förskolors framgång i arbetet med undervisningen och dokumentationen av
lärandet. Täby kommun behöver fortsätta samarbetet med förskolornas huvudmän för
att möjliggöra en ökad andel förskollärare i verksamheterna.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och rapport daterade den 9 april 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten daterade den 9 april 2015.
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Dnr BGN2015/45-66

§ 33
Kvalitetsredovisning grundskola 2014
Struktur och fokus i kvalitetsredovisningen avseende 2014 kan ses som första steget
mot ett nytt kvalitetsledningssystem för utbildningsverksamheten i Täby kommun. För
att identifiera framgångsfaktorer såväl som utvecklingsområden krävs en gedigen
analys, och i det kommande kvalitetsledningssystemet är en utvecklad analys en
central del.
De kommunala grundskolorna i Täby kommun håller generellt hög kvalitet, och
måluppfyllelsen är hög. Barn trivs och är trygga och vårdnadshavarna har ett högt
förtroende för grundskolorna. Resultaten från enkätundersökningen Våga Visa visar att
resultatet i stort ligger i linje med föregående år. Skolornas kunskapsresultat ligger
fortsatt på en hög nivå men för årskurs 9 har en viss nedgång skett i det genomsnittliga
meritvärdet, samt i andelen behöriga till yrkesprogram. I skolorna pågår ett aktivt
arbete med det formella inflytande däremot behöver skolornas målbeskrivningar och
arbete gällande det informella inflytandet i skolan som helhet och i undervisningen i
synnerhet få större utrymme.
Analyserna i underlagen är inte tillräckliga för att säkerställa orsakerna till resultaten
och av detta framstår utvecklingsbehovet avseende det systematiska kvalitetsarbetet
på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå som än mer angeläget.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och rapport daterade den 9 april 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten daterade den 9 april 2015.
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Dnr BGN2015/46-04

§ 34
Budgetuppföljning per mars 2015 för barn- och grundskolenämnden
För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 14,8 mnkr vilket
motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv
volymavvikelse på 4,8 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv
avvikelse med 10 mnkr.
Den prognostiserade positiva avvikelsen beror på att Täbys kommunala verksamhet
prognostiserar en positiv avvikelse som hänför sig till tidigare års överskott.
Volymavvikelsen beror på prognostiserat lägre kostnader än budget för grundbelopp till
förskola och grundskola. Dessa motverkas något av en prognostiserad negativ
volymavvikelse för grundbelopp till fritidshem.
Inför uppföljningen av nämndens verksamhetsmål för 2015 så har en översyn av mått
och målvärden genomförs i syfte att förbättra uppföljningen. Förslag på förändringar
finns i bilagan: VP 15 – förslag på nya mått och målvärden för BGN per 2015-03-31.
I ärendet föreligger budgetuppföljning med bilaga per den 31 mars 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner budgetuppföljningen per mars med
helårsprognos inklusive förslag till förändringar av mått och målvärden för år 2015 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
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Dnr BGN2015/49-04

§ 35
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
regleras i Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemet. Täby kommun tillämpar maxtaxa.
Förordningen har ändrats så att inkomsttaket indexerats, vilket med all sannolikhet
innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Beslut om nivå
kommer att fattas i september varje år. Det innebär att Skolverket kommer att
informera om nivån senast den 1 oktober varje år.
Den nya förordningen innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka om
avgiftsnivån ökar. För kommunen som helhet blir det ingen ekonomisk effekt eftersom
statsbidraget som kommunen får för maxtaxa minskas i motsvarande omfattning.
Den nya förordningen gäller från och med den 1 juli 2015. Statsbidraget till kommunen
för 2015 har minskats med effekten av förändringen. För barn- och
grundskolenämnden innebär förändringen högre intäkter från avgifter på ca 0,8 mnkr.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler är detta en volymavvikelse vilket innebär att
avvikelsen tillfaller kommunstyrelsen och därför föreslås ingen förändring av nämndens
budgetramar.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med avgiftsbilaga daterad den 2 april 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anta de nya avgiftsnivåerna för maxtaxan i enlighet med avgiftsbilagan daterad den
2 april 2015.
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Dnr BGN2015/38-02

§ 36
Remissvar – krav på privata aktörer i välfärden
Regeringen beslutade den 20 december 2012 (direktiv 2012:131) att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga,
som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Av
direktiven framgår att syftet är att ytterligare säkra samhällets krav på att de som äger
och driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seriöst
engagemang och bedriva god och högkvalitativ verksamhet.
Den 30 oktober 2014 beslutade regieringen att förändra utredningens uppdrag på så
sätt att det endast omfattar de delar som avser ägar- och ledningsprövning (direktiv
2014:141). Utredningen, som antog namnet Ägarprövningsutredningen, överlämnade
sitt slutbetänkande ”Krav på privata aktörer i välfärden” (SOU 2015:7) till regeringen i
januari 2015.
Täby kommun har tillsammans med ytterligare 40 kommuner inbjudits att senast den 2
juni 2015 lämna synpunkter. Kommunledningskontorets förslag till svar behandlas i
socialnämnden den 22 april (dnr SON 2015/58-79), i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 22 april (dnr GVN 2015/25-02) och därefter i
kommunstyrelsen den 11 maj 2015.
En sammanställning av huvuddragen i slutbetänkandet samt förslag avseende Täby
kommuns svar biläggs tjänsteutlåtandet.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och yttrande daterade den 7 april 2015.
Yrkande
Anna Gustafsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

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

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

13
PROTOKOLL
2015-04-16

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn-och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
yttrandet som sitt eget och överlämna det till regeringskansliet.
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§ 37
Anmälan av inkomna skrivelser, inbjudningar med mera
Inkomna skrivelser och meddelanden med mera redovisas i förteckning daterad den 15
april 2015.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Förteckning över skrivelser med mera daterad den 15 april 2015
godkänns och läggs till handlingarna.

§ 38
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Den utsända förteckningen daterad 15 april 2015 upptar fattade delegationsbeslut
enligt barn- och grundskolenämndens delegationsordning.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Förteckning över skrivelser med mera daterad den 15 april 2015
godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 39
Informationer
A. Granskning av intäkter
Revisorerna i Täby kommun har genomfört en granskning av Täby kommuns
intäkter. Syftet var att överskådligt kartlägga och belysa kommunens väsentliga
intäktsflöden, samt att bedöma rutiner vid beräkning av intäkter och den interna
kontrollen.
Revisionsrapporten om granskning av intäkter har ställts till kommunstyrelsen
och alla nämnder. Enligt överenskommelse med kommunens revisorer lämnas
ett gemensamt svar för både kommunstyrelsen och nämnderna. Av
kommunledningskontorets svar framgår förslag på åtgärder inom respektive
verksamhetsområde.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner informationen om kommunstyrelsens
gemensamma svar på revisorernas granskningsrapport om Täby kommuns
intäkter.

B. Utbildningsinsatser för fritidspersonal för årskurs 4, 5 och 6. Henrik Mattisson
biträdande utbildningschef informerar hur arbetet fortskrider.
C. Studie- och yrkesvägledare i Täby kommunala grundskolor. Henrik Mattisson
informerar om den plan som framtagits för studie- och yrkesvägledning från
årskurs 1 och vad den syftar till.
D. Information om skolbiblioteksverksamhetens uppdrag gentemot
utbildningsverksamheten. Henrik Mattisson informerar.
E. Henrik Mattisson informerar även om det diagnostiska prov i matematik som
genomförts i årskurs 1 på gymnasiet för att se tendens om betyg från
grundskolan skiljer sig från resultatet av provet.
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F. Två inkomna klagomål presenteras av utbildningschef Patrik Forshage.
_______________

§ 40
Övrigt
Anmälan av en elev med hög frånvaro i en fristående grundskola i kommunen anmäls
av nämndsamordnaren.
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