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KALLELSE
2017-02-16
Barn- och grundskolenämndenen

Dag och tid

Torsdagen den 16 februari 2017 klockan 18:00

Plats

Kommunhuset, plan 3, rum 301, Stationsvägen 13

Beslutande

Ledamöter Barn- och
grundskolenämnden

Övriga deltagare

Ersättare och insynsplats
Patrik Forshage och av honom vidtalade tjänstemän

Dagordning
Nr

Ärende

1

Justering och dagordning

2

Förhandsinformation årsbokslut 2016

3-8

3

Översyn av modell för pengpåslag för legitimerade
förskollärare 2018

9 - 10

4

Val av representant till KRF (kommunala rådet för
funktionshindersfrågor

5

Ansökan från Kottens förskola om godkännande vid byte av
lokal

11 13

6

Anmärkning Mörtsjöns förskola, Inspira förskolor & skolor AB

14 16

7

Anmälan av inkomna skrivelser mm

17

8

Anmälan fattade delegationsbeslut

9

Informationer

10

Övrigt

18
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Välkommen!
Camilla Ifvarsson (L)
Ordförande
Karin Fondelius
Nämndsamordnare
En lättare måltid serveras i kafferummet på plan 3 från klockan 17.15

Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 9225 eller via epost karin.fondelius@taby.se
2017-02-09
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-06
Dnr BGN 2015/69-04

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Jonas Vehmonen
Barn- och grundskolenämnden
2017-02-16

Förhandsinformation avseende årsbokslut 2016 för barnoch grundskolenämnden
Sammanfattning
För år 2016 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 19,5 mnkr vilket
motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.
Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 7,1 mnkr. För egen regi
redovisas en positiv avvikelse på 12,6 mnkr och de anslagsfinansierade
kostnaderna redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr.
Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn än budgeterat med
grundbelopp inom förskola och pedagogisk omsorg. Den positiva
volymavvikelsen minskas av att kostnaderna för grundskola är högre än
budgeterat som beror på fler antal elever med grundbelopp än budgeterat, och
att även särskola har fler elever än budgeterat.
Egen regi redovisar en positiv avvikelse på grund av tidigare års överskott som
inte förbrukats.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förhandsinformation
avseende årsbokslut 2016.
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Ärendet
Av nedanstående tabell framgår utfall och budget för nämnden fördelat på
anslag, volym och egen regi.
BGN

Utfall

Budget

(mnkr)

2016

2016

mnkr

%

2015

Anslag

-72,5

-72,3

-0,2

0%

-93,8

Volym

-1 282,2

-1 289,3

7,1

1%

-1 217,0

-1,9

-14,5

12,6

-1 356,6

-1 376,1

19,5

Egen regi
Nettokostnader

Avvikelse

Utfall

-0,2
1%

-1 311,0

Budget 2016 är utökad med 14,3 mnkr genom ombudgetering. Varav 14,5 mnkr avser egen regi och
minus 0,2 mnkr avser anslag.

Nettokostnader för volym
Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn
eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp.
Fördelning av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående
sammanställning.
BGN Nettokostnader
för volym

Utfall

Budget

(mnkr)

2016

2016

mnkr

%

2015

-389,5

-395,6

6,1

2%

-375,5

-4,1

-6,6

2,5

38%

-5,3

-141,7

-142,8

1,2

1%

-138,9

Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Särskola
Nettokostnader

Avvikelse

Utfall

-49,0

-48,6

-0,4

1%

-46,7

-678,1

-676,9

-1,2

0%

-631,8

-19,9

-18,8

-1,1

6%

-18,8

-1 282,2

-1 289,3

7,1

1%

-1 217,0

Förskola
Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget, och beror på färre antal barn
med grundbelopp än budgeterat. Barn- och grundskolenämnden beslutade i
november att en engångsutbetalning skulle göras till alla barn. Utbetalningen
som gjordes i december uppgick till cirka 12,4 mnkr.
Pedagogisk omsorg
Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är lägre än budget, och beror på att
antalet barn med grundbelopp är färre än budgeterat. Några av utförarna har
upphört med verksamheten under året.
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Fritidshem
Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget, och beror på att antalet barn
med grundbelopp är färre än budgeterat, som delvis motverkas av lägre intäkter
för avgifter.
Förskoleklass
Nettokostnaderna för förskoleklass är högre än budget, och beror på att antalet
elever med grundbelopp är fler än budgeterat.
Grundskola
Nettokostnaderna för grundskola är högre än budget, och beror på att antalet
elever med grundbelopp är fler än budgeterat.
Särskola
Nettokostnaderna för särskola är högre än budget, och beror på att antalet elever
är fler än budgeterat, men motverkas delvis av att snittpriset per elev är lägre än
budgeterat.

Volymer
Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med
grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst
inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem där antalet barn är färre än
budgeterat.
BGN grundbelopp
Antal barn och elever
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Särskola

Utfall
2016
3 966
46
4 844
1 039
8 855
46

Budget
2016
4 013
76
4 932
1 025
8 829
36

Avvikelse
antal
-47
-30
-88
14
26
10

%
1%
39%
2%
1%
0%
28%

Utfall
2015
4 003
65
4 684
1 016
8 535
38

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med
tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst
inom förskola och grundskola där antalet barn och elever är färre än budgeterat.
BGN tilläggsbelopp
Antal barn och elever
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

Utfall
2016
102
149
20
256

Budget
2016
134
156
19
282

5

Avvikelse
antal
-32
-7
1
-26

%
24%
4%
5%
9%

Utfall
2015
96
123
16
235
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Anslag
De anslagsfinansierade nettokostnaderna innehåller kostnader som inte fördelas
utifrån volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för
nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar
för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola
och pedagogisk omsorg.
Främsta orsaken till den negativa avvikelsen är att kostnaderna för skolskjuts är
högre än budgeterat, men motverkas till stor del av att övriga anslagsfinansierade
kostnader är lägre än budgeterat. Öppna förskolans kostnader är i nivå med
budget.

Egen regi
I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som
Täby bedriver i kommunal regi inom förskola, grundskola och fritidshem. Av
nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för
Täbys kommunala verksamhet i egen regi.
BGN Egen regi

Utfall

Budget

(mnkr)

2016

2016

mnkr

%

2015

Intäkter

698,2

672,7

25,6

4%

634,3

-700,1

-672,7

-27,4

4%

-634,5

-1,9

0,0

-1,9

Kostnader
Nettokostnader

Avvikelse

Ombudgetering

14,5

Avvikelse inkl.
ombudgetering

12,6

Utfall

-0,2

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Täbys kommunala verksamheter redovisar ett ackumulerat överskott på 12,6
mnkr vilket beror på ombudgetering av tidigare års överskott. Verksamheten
redovisar i år ett underskott på 1,9 mnkr.
Den kommunala verksamheten redovisar både högre intäkter och kostnader
jämfört med budget. De främsta orsakerna till att intäkterna är högre än budget
beror på fler beviljade statsbidrag och elever än budgeterat. Kostnader är högre
än budget och beror främst på statsbidrag som finansierat personalförstärkningar, samt inköp av informations- och kommunikationstekniksverktyg
(IKT-verktyg).
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Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående
års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. För att underlätta
jämförelser redovisas resultatenheternas budgetomslutning.
BGN Egen regi

Utfall

Ombudgetering

Avvikelse

Budgetomslutning

(mnkr)

2016

2016

2016

2016

Vallatorpskolan

1,4

-0,4

1,1

51,6

Grundsärskolan

0,3

0,0

0,3

2,7

Myrängen RE

1,3

0,6

2,0

37,0

Löttinge RE

0,2

0,1

0,4

35,7

Viggby RE

-2,0

0,2

-1,8

51,6

Näsbydal RE

0,8

1,9

2,7

73,2

Ellagårdsskolan

0,3

2,1

2,5

45,5

Näsbypark RE

1,5

-4,5

-3,0

97,3

-0,4

-0,7

-1,1

35,3

Rösjöskolan

5,2

2,0

7,2

45,5

Brink RE

0,4

1,7

2,1

41,7

-0,3

1,0

0,7

26,7

Kyrk RE

0,9

1,1

2,0

52,3

Byle RE

0,7

2,1

2,8

56,7

Centralt

-12,5

7,2

-5,3

45,3

-1,9

14,5

12,6

698,2

Skarpängsskolan

Skolhagenskolan

Nettokostnader

Enheter märkta med RE innebär att resultatenheten består av mer än en förskola och eller skola.
Ombudgetering är ombudgeterade över- och underskott från tidigare år.

Samtliga enheter utom fyra redovisar ackumulerade överskott. Majoriteten av
enheterna redovisar små ackumulerade överskott och ett fåtal redovisar större.
Överskott som överstiger 5 % av enheternas budgetomslutning nyttjas centralt för
att styra och jämna ut förutsättningarna mellan de kommunala enheterna. Det
finns flera skolor som påverkas negativt ekonomiskt av tillfälligt små årskullar.
Rösjöskolan redovisar störst ackumulerat överskott och det ackumulerade
överskottet beror främst på att skolan har väl fyllda klasser och god
kostnadskontroll.
Vallatorpskolan har under året hämtat hem sitt ackumulerade underskott och
genererat ett ackumulerat överskott. Överskottet beror främst på högre intäkter
än budgeterat på grund av god ekonomistyrning och fler elever än budgeterat.
Resultatenhet Näsbypark består av skolorna Näsbyparkskolan, Norskolan och
Slottsparksskolan. Resultatenheten har en ekonomi i balans och minskade under
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året sitt ackumulerade underskott. Årets överskott beror på högre intäkter än
budgeterat samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma utsträckning.
Näsbyparkskolan har tagit in fler elever och ökat elevantalet i samband med
ombyggnationen av skolan.
Resultatenhet Viggby består av skolorna Viggbyskolan och Drakskeppsskolan.
Enheten hade inför året med sig ett ackumulerat överskott och redovisar nu ett
ackumulerat underskott. Enheten organiserar för att få en ekonomi i balans.
Resultatenheterna Skarpängsskolan och Skolhagenskolan redovisar båda
underskott vilket beror på få elever i förhållande till skolornas kapacitet.
Enheterna påverkas negativt ekonomiskt av små årskullar. Skolhagenskolan
redovisar ett ackumulerat överskott som beror på tidigare års ombudgeterade
överskott. Skarpängsskolan har under året ökat sitt ackumulerade underskott.
De centrala kostnaderna är gemensamma kostnader för den kommunala
verksamheten och årets underskott beror främst på högre kostnader för IKTverktyg än budgeterat. Satsningen har skapat en god informationsteknologisk
standard i samtliga kommunala verksamheter.

Patrik Forshage
Utbildningschef
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
David Andersson
Barn- och grundskolenämnden
2017-01-16

Justering av modellen för utbetalning av pengpåslag för
andel förskollärare med legitimation
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden antog i december 2016 Regler för placering, peng
och avgift för 2017. Modellen som beskrivs i Regler för placering, peng och avgift
under rubriken Pengpåslag för förskollärare med legitimation (3.2) justeras
avseende vilka kriterier som är gällande för att en förskola ska få pengpåslag.
Barnantalet per pedagogiskt legitimerad förskollärare ökar från 14 till 16 barn
(ersätter tidigare beslut), de förskollärare som är föräldralediga ingår i
beräkningsmodellen under föräldraledighetens första 12 månader (nytt beslut)
och pengen höjs från 4680 kr till 6690 kr från och med den 1 mars i år 2017
(ersätter tidigare beslut).

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta att justera dokumentet Regler för
placering, peng och avgift med tillägg av punkterna nedan att gälla från den 1
mars 2017.
1. Tilläggspeng utbetalas i form av ett pengpåslag per barn till de förskolor
som har 16 barn eller färre per förskollärare med legitimation.
2. Tillsvidareanställda legitimerade förskollärare som är föräldralediga ingår i
beräkningen av antal barn per förskollärare med legitimation under
föräldraledighetens första 12 månader.
3. Pengpåslaget höjs från 4680 kr till 6690 kr per barn.

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden antog i december 2016 Regler för placering, peng
och avgift för 2017. Modellen som beskrivs i Regler för placering, peng och avgift
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justeras avseende vilka kriterier som är gällande för att en förskola ska få
pengpåslag och beloppet höjs till 6690 kr.

Ekonomiska aspekter
Samtliga förändringar ryms inom budget.

Patrik Forshage
Utbildningschef

Dokumentet Regler för placering, peng och avgift för 2017 beslutat i december
2016 http://www.taby.se/Om-Taby/Kommunens-organisation/Kallelserhandlingar-och-protokoll/#
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Helena Vik
Annelie Geilert
Barn- och grundskolenämnden
2017-02-23

Ansökan om godkännande för Friluftspedagogerna i Täby
AB att bedriva fristående förskola i lokaler i Gribbylund
Sammanfattning
Friluftspedagogerna i Täby AB, org.nr 556784 - 3965, ansöker om att få barnoch grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler
på Gribbylundsvägen 76, Täby. Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan
och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i Täby.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beviljar godkännande för
Friluftspedagogerna i Täby AB att bedriva fristående förskola i lokaler på
Gribbylundsvägen 76, Täby. Godkännandet gäller från och med 1 mars
2017.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen, nationella och kommunala
styrdokument samt följa Täby kommuns förutsättningar för godkännande.
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt ”Regler för
placering, peng och avgift”. Bidraget motsvarar gällande peng och
utbetalas efter det att F-skattsedel uppvisats.
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Bakgrund
Friluftspedagogerna i Täby AB, org.nr 556784 - 3965, ansöker om att få barnoch grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola.
Anledningen till ansökan om nytt godkännande är byte av lokaler. Lokalerna har
tidigare använts för förskoleverksamhet.
Verksamheten
Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen, förskolans läroplan, Täby
kommuns styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande att bedriva
fristående förskola i Täby kommun”.
Förskolans verksamhetsidé:
”Vi ska verka för att ge barnen ett livslångt lärande genom att ge barnen
utmaningar och upplevelser inom friluftsliv, lek och äventyr året i och med hjälp
av naturen. Vi vill erbjuda barnen en stimulerande och utmanande miljö som
skapar kreativitet, nyfikenhet och lek. ”
Förskolan kommer att ha en Ur och skur inriktning med en tydlig profil kring natur
och miljö.
Förskolan ska tillämpa de regler som finns beslutade av barn- och
grundskolenämnden när det gäller kösystem och antagningsprinciper.
Friluftspedagogerna i Täby AB är granskade enligt ”Kvalitetskriterier för
godkännande av fristående förskolor”.
•

Kvalitetskriterierna är bedömda enligt ansökan
Granskade områden:
* Verksamhetens styrning och ledning, personaltäthet och verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete. Beskrivningen av detta område är väl
godkänt.
* Personalens utbildning uppfyller mycket väl de krav som ställs.
* Beskrivningen av verksamhet och arbetssätt är mycket väl godkänt.
* Hur arbetet med gemensam värdegrund och förhållningssätt ska
genomföras är mycket väl godkänt.
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* Lokalerna som kommer att renoveras är till sin storlek och utformning
väl lämpade för förskoleverksamhet. Beskrivningen av brandskydd och
säkerhet är godkända.
Ekonomisk bedömning och seriositetsgranskning är genomförd
* Företagets kreditvärdighet är 77 på en 100-gradig skala. Företaget har
F-skattsedel och är registrerat för arbetsgivaravgift, inga skulder hos
kronofogden eller skatteskulder finns.

Patrik Forshage
Utbildningschef

13

1(1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
Dnr BGN 2017/9-60

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Helena Vik
Annelie Geilert

Anmärkning Mörtsjöns förskola, Inspira förskolor & Skolor
AB
Sammanfattning
Mörtsjöns förskola har under en längre period haft hög personalomsättning och
många vikarier. För att ge barnen möjlighet till trygg omsorg som grund för
utveckling och lärande ska huvudmannen vidta åtgärder syftande till att skapa
förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i arbetslagen.
Lokalernas storlek och hur de används är inte anpassade till barngruppens
storlek och sammansättning. De ytor som finns kan disponeras på ett annat sätt.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att tilldela Mörtsjöns förskola, Inspira
förskolor & skolor AB en anmärkning.
Bakgrund
Efter klagomål från föräldrar genomfördes ett extra tillsynsbesök den 25 januari
2017. De klagomål som inkommit har gällt organisation, vård och omsorg,
bristande tillsyn och barngruppens sammansättning och storlek. Mörtsjöns
förskola har under en längre tid haft hög personalomsättning.
Vid det extra tillsynsbesöket ser vi att barnen på förskolan erbjuds pedagogiska
miljöer som lockar till lek och lärande, det finns material till olika aktiviteter som
ger barnen pedagogiska utmaningar, det råder lugn och arbetsro i barngruppen.
Vår bedömning är dock att lokalernas storlek och hur de används inte är
anpassade till barngruppens storlek och sammansättning, de ytor som finns kan
disponeras på ett annat sätt. Huvudmannen uppmanas att inkomma med en
skriftlig åtgärdsplan som beskriver hur förskolan ska komma tillrätta med
ovanstående anmärkning senast den 3 mars.

Patrik Forshage
Utbildningschef
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Helena Vik
Annelie Geilert

Anmärkning Mörtsjöns förskola, Inspira förskolor & Skolor
AB
Sammanfattning
Mörtsjöns förskola har under en längre period haft hög personalomsättning och
många vikarier. För att ge barnen möjlighet till trygg omsorg som grund för
utveckling och lärande ska huvudmannen vidta åtgärder syftande till att skapa
förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i arbetslagen.
Lokalernas storlek och hur de används är inte anpassade till barngruppens
storlek och sammansättning. De ytor som finns kan disponeras på ett annat sätt.
Anmärkning
•

Huvudmannen har inte skapat förutsättningar för kontinuitet och stabilitet i
arbetslagen. Det har försvårat barnens möjligheter till trygg omsorg som
grund för utveckling och lärande.
Lagstöd: Skollagen 8 kap. 2§ Utbildningens syfte

•

Förskolans lokaler kan disponeras på ett annat sätt, lokalernas storlek
och hur de används är inte anpassat till barngruppens storlek och
sammansättning.
Lagstöd: Skollagen 8 kap. 8§ Barngrupperna och miljön

Bakgrund
Efter klagomål från föräldrar genomfördes ett extra tillsynsbesök den 25 januari
2017. De klagomål som inkommit har gällt organisation, vård och omsorg,
bristande tillsyn och barngruppens sammansättning och storlek. Mörtsjöns
förskola har under en längre tid haft hög personalomsättning.
Vid det extra tillsynsbesöket ser vi att barnen på förskolan erbjuds pedagogiska
miljöer som lockar till lek och lärande, det finns material till olika aktiviteter som
ger barnen pedagogiska utmaningar, det råder lugn och arbetsro i barngruppen.
Vår bedömning är dock att lokalernas storlek och hur de används inte är
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2(2)
ANMÄRKNING
2017-02-02

Dnr BGN 2017/9-60

anpassade till barngruppens storlek och sammansättning, de ytor som finns kan
disponeras på ett annat sätt.
Åtgärd
Huvudmannen uppmanas att inkomma med en skriftlig åtgärdsplan som
beskriver hur förskolan ska komma tillrätta med ovanstående anmärkning,
hänvisa till diarienummer BGN 2017/9-60. Vidtagna åtgärder ska redovisas till
bgn@taby.se samt presenteras för tillsynsenheten den 3 mars 2017.
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1(1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
Dnr BGN 2017/9-60

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Helena Vik
Annelie Geilert

Anmärkning Mörtsjöns förskola, Inspira förskolor & Skolor
AB
Sammanfattning
Mörtsjöns förskola har under en längre period haft hög personalomsättning och
många vikarier. För att ge barnen möjlighet till trygg omsorg som grund för
utveckling och lärande ska huvudmannen vidta åtgärder syftande till att skapa
förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i arbetslagen.
Lokalernas storlek och hur de används är inte anpassade till barngruppens
storlek och sammansättning. De ytor som finns kan disponeras på ett annat sätt.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att tilldela Mörtsjöns förskola, Inspira
förskolor & skolor AB en anmärkning.
Bakgrund
Efter klagomål från föräldrar genomfördes ett extra tillsynsbesök den 25 januari
2017. De klagomål som inkommit har gällt organisation, vård och omsorg,
bristande tillsyn och barngruppens sammansättning och storlek. Mörtsjöns
förskola har under en längre tid haft hög personalomsättning.
Vid det extra tillsynsbesöket ser vi att barnen på förskolan erbjuds pedagogiska
miljöer som lockar till lek och lärande, det finns material till olika aktiviteter som
ger barnen pedagogiska utmaningar, det råder lugn och arbetsro i barngruppen.
Vår bedömning är dock att lokalernas storlek och hur de används inte är
anpassade till barngruppens storlek och sammansättning, de ytor som finns kan
disponeras på ett annat sätt. Huvudmannen uppmanas att inkomma med en
skriftlig åtgärdsplan som beskriver hur förskolan ska komma tillrätta med
ovanstående anmärkning senast den 3 mars.

Patrik Forshage
Utbildningschef
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8. INFORMATIONER

•

Inkomna klagomål

•

Skolplatser och mottagande av nyanlända

•

Matematikdiagnos (Bilaga)

•

Ramtider fritidshem

•

Anmälan av elever med hög frånvaro
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