PROTOKOLL
2015-12-17

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Tid och plats för
sammanträdet

Täby kommunhus, plan 3, rum 301 kl 17.30-19.45

Beslutande

Camilla Ifvarsson (L), ordförande
Anna Gustavsson (M), 1:e v ordf
Agneta Lundahl Dahlström (S), 2:e v ordf
Lars Hagström (M)
Line Wennberg (M)
Carl Henrik Svensson (M)
Thomas Helleday (L)
Petter Norrthon (L)
Benita Funke (C)
Camilla Brodin (KD)
Eva Pethrus (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Gunilla Eldebro (M), Eric Gyllenberg (M), Johan Algernon (M), Ulf
Schyldt (L), Britt Engdahl (C), Paulina Orrego (S), Henry Väljä (MP)

Insynsplats

Monica Tedestam Berglöw (SD)

Övriga deltagare

Patrik Forshage utbildningschef, Susanna Falk förskole- och
grundskolechef, Henrik Mattisson stabschef, Anna Hellberg
controller samt personalföreträdare Anneli Bark Lärarförbundet samt
Karin Karlung vik. nämndsamordnare

Paragrafer

100-109

Justering

Måndagen den 21 december 2015 i rum 325 Täby kommunhus

Sekreterare

Karin Fondelius

Ordförande

Camilla Ifvarsson (L)

Justerande

Henry Väljä (MP)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Barn- och grundskolenämnden
2015-12-17 Överklagandetiden går ut
2015-12-22 Anslaget tas ned
Kommunkansliet

Underskrift

Karin Fondelius

2016-01-12
2016-01-13
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§ 100
Justering och dagordning
Till att justera protokollet jämte ordförande utses Henry Väljä (MP). Justering ska ske
måndagen den 21 december 2015 i rum 325 i Täby kommunhus.
Två övriga frågor anmäls från ordförande.
Dagordningen fastställs därefter.

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

just.sign:.................................
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§ 101
Informationer
1. Behov av platser i år 7-9 i Arninge - Ullna
Kommunfastigheters chef Joachim Quiding redogör för hur behovet av skolplatser för
år 7-9 i området Arninge – Ullna planeras att tillgodoses.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utbildningschefens uppdrag från sammanträdet den 15 oktober, ”att utreda hur
behovet av åk 7-9-platser i Arninge-Ullna tillgodoses” med återkoppling till nämnd
senast i december, är därmed slutfört.

2. Nyanlända elever – det förberedande arbetet
Utbildningschefen informerar om det förberedande arbete och planering som pågår
rörande mottagandet av nyanlända elever.
Nämnden tackar för informationen.

3. Inkomna klagomål
Det finns inga inkomna klagomål att rapportera.

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

just.sign:.................................
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Dnr BGN2015/46-04

§ 102
Ekonomisk rapport per november 2016
För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 19,3 mnkr vilket
motsvarar 1 procent (%) av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en
positiv volymavvikelse på 6,2 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en
positiv avvikelse med 13,1 mnkr.
Avvikelsen beror främst på att Täbys kommunala verksamhet prognostiserar en positiv
avvikelse på grund av tidigare års överskott. Även för volymer inom förskola
prognostiseras en positiv avvikelse för barn med grundbelopp och tilläggsbelopp. För
volymer inom grundskolan prognostiseras antalet barn med grundbelopp bli färre än
budget medan antalet barn med behov av tilläggsbelopp prognostideras bli fler än
budget.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner ekonomisk rapport per november 2015
daterad den 8 december 2015.

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

just.sign:.................................
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Dnr BGN2015/69-04

§ 103
Årsbudget 2016 för barn- och grundskolenämnden
Barn- och grundskolenämndens budget för år 2016 uppgår till 1 361,8 mnkr (netto).
Nämndens nettokostnader förväntas öka med 3 % jämfört med budget 2015 (1 316,5
mnkr) exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget baseras på den av
kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2016.
De väsentliga kostnadsförändringarna är ökade kostnader för volymer (antal barn och
elever) och det tillskott som nämnden fått enligt verksamhetsplanen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förslaget till årsbudget 2016 för barn- och grundskolenämnden.
Anteckning till protokollet
Agneta Lundahl Dahlström (S) och Eva Pethrus (MP) deltar ej i beslutet.
Eva Pethrus medges inkomma med skriftligt uttalande, (bilaga 1).

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

just.sign:.................................
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Dnr BGN2015/120-04

§ 104
Intern kontrollplan 2016 för barn- och grundskolenämnden
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner,
lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning
och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i
delårsrapporten per juni och i årsredovisningen.
Barn och grundskolenämndens förslag till intern kontrollplan 2016 omfattar följande
kontrollmoment:






Efterlevnad LOU
Personaladministrativa rutiner
Återsökning av moms
Reducerad avgift för förskola och fritidshem
Utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden antar förslag till intern kontrollplan 2016 enligt
tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2015.

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

just.sign:.................................
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Dnr BGN2015/132-04

§ 105
Regler för placering, peng och avgift 2016
En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
och skola som är folkbokförda i Täby kommun har genomförts. Reglerna omfattar avgift
för vårdnadshavare och utbetalning av bidrag i form av peng till huvudman.
Dokumentet har förtydligats på vissa områden. Bilagorna är endast med som
information och ingår inte i beslutet. Bilagan för peng har beslutats på nämnden den 19
november och bilagan för avgift har beslutas i kommunfullmäktige den 23 november i
samband med verksamhetsplanen för 2016.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2015 med bilaga
daterad 5 december 2015.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer regler för placering, peng och avgift 2016.
daterat den 2015-11-23.

Expedierat
Utförarna

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

just.sign:.................................
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Dnr BGN2015/116-00

§ 106
Yttrande – ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)
Täby kommun har ombetts att ge kommunens synpunkter på de författningsförslag
som behandlas i utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor.
Synpunkterna ska gälla betänkandet av Ökad insyn i fristående skolor. Regeringen
beslutade den 19 juni 2014 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag om hur
offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i fristående skolor, resultatet är
betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)
Täby kommun är positiva till förslaget att fristående och kommunala skolor likställs i
författningarna. Täby kommun ser fördelar för invånarna i Täby kommun med att de
fristående skolorna med Täby som hemvist lyder under samma reglering gällande
arkivlagen och att offentlighetsprincipen även sträcker sig över dessa verksamheter.
I yttrandet till utbildningsdepartementet ger Täby kommun synpunkter om att förslagen
till lagändringarna kan tolkas på olika sätt och att frågan angående beslut om gallring
inte behandlas av utredningen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 december och yttrande daterat den
18 november 2015.
Yrkanden
Lars Hagström (M) yrkar på ett tillägg till beslutet: ”Utgångspunkten ska vara att finna
former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar den administrativa bördan för
skolorna, förvaltningarna och huvudmännen”.
Ordföranden ställer beslutsförslaget i tjänsteutlåtandet och yrkandet från Lars
Hagström under proposition och finner att nämnden bifaller Lars Hagströms yrkande
om ett tillägg i beslutssatsen.

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

just.sign:.................................
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Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner yttrandet daterat den 18 november 2015,
med tillägget ”Utgångspunkten ska vara att finna former för ett genomförande som inte
onödigtvis ökar den administrativa bördan för skolorna, förvaltningarna och
huvudmännen” som nämndens svar på utbildningsdepartementets remiss ”Ökad insyn
i fristående skolor” (SOU2015:82).
Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) och Eva Pethrus (MP) reserverar sig mot beslutet.

Expedierat
Kommunstyrelsen
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§ 107
Anmälan av inkomna skrivelser, inbjudningar med mera

Den utsända förteckningen daterad den 16 december 2015 upptar inkomna skrivelser.

Barn och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner anmälan.

_____________
§ 108

Anmälan av delegationsbeslut
Förteckningen daterad den 16 december 2015 upptar delegationsärenden enligt barnoch grundskolenämndens delegationsordning.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.
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§ 109
Övrigt
2 elever med hög frånvaro anmäls.
Ordförande lyfter frågan om det finns intresse för besök i grundskolor under 2016.
Återkommer till detta under nästa år.
Ordförande tackar nämnden för gott samarbete under året och önskar alla en
avkopplande jul- och nyårshelg.

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

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

