PROTOKOLL
2018-06-14

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Tid och plats för
sammanträdet

Torsdagen den 14 juni 2018 kl. 18.00-19:05
Täby kommunhus, Esplanaden 3, rum TKH0371a

Beslutande

Camilla Ifvarsson (L) ordförande
Gunilla Eldebro (M) ersätter Anna Gustafsson (M)
Agneta Lundahl Dahlström (S) 2:e v ordförande
Lars Hagström (M)
Line Wennberg (M)
Gabriella Bergström (M) ersätter Carl Henrik Svensson (M) §§ 47-48
Eric Gyllenberg (M) ersätter Carl Henrik Svensson (M) §§ 49-61
Thomas Helleday (L)
Petter Norrthon (L)
Britt Engdahl (C) ersätter Benita Funke (C) §§ 47-48
Benita Funke (C) §§ 49-61
Camilla Brodin (KD)
Eva Pethrus (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Gabriella Bergström (M) §§ 49-61, Izabelle By (M), Britt Engdahl (C)
§§ 49-61, Stefan Andersson (S), Henry Väljä (MP)

Insynsplats

Alexei Chikish (SD)

Övriga deltagare

Utbildningschef Patrik Forshage, barn- och grundskolechef
Susanna Falk, personalföreträdarna Lasse Gottfriedz samt
Sven-Olof Johannesson, nämndsamordnarna Yvonne Murray samt
Lisbeth Olsson

Paragrafer

47-61

Justering

Onsdagen den 20 juni 2018 i Täby kommunhus, plan 3.

Sekreterare

Yvonne Murray

Ordförande

Camilla Ifvarsson (L)

Justerande

Agneta Lundahl Dahlström(S)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Barn- och grundskolenämnden
2018-06-14 Överklagandetiden går ut
2018-06-20 Anslaget tas ned
Kommunkansliet
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Yvonne Murray

2018-07-11
2018-07-12
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§ 47
Justering och dagordning
Justering av protokoll ska ske onsdagen den 20.juni 2018. Vald till att justera protokoll
jämte ordförande utses Agneta Lundahl Dahlström (S).
Dagordningen fastställs därefter.

ordf.sign:...............................
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Dnr BGN 2018/82-04

§ 48
Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019 (VP 19)
Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019 (VP 19) har utarbetats med
utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU
2019 (KS beslut 2018-01-29), de förändringar som framkommer av ny
befolkningsprognos, 2018 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och
förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller områden för
verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2019 med plan för 2020-2021 samt
investeringsplan för åren 2019-2021.
Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de
kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och
indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen.
Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till två procent
av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden av investeringar ska
överstiga 30 procent under planperioden. I VP 17 har ytterligare ett finansiellt mål lagts
till att fr.o.m. 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande
infrastruktursatsningar.
För att de finansiella målen ska nås under planperioden förutsätter kommundirektörens
förslag till VP 19, att ett utrymme ska skapas inom respektive nämnd/styrelse för att
klara tillkommande kostnadsökningar, utöver de som ingår i förslaget. Nämnderna har i
förslaget kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader och övriga
kostnadsökningar på mellan en halv till en procent. Effektiviseringar genomförs på
delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning eller
vid större förändringar mellan verksamhetsområden av respektive nämnder och
kommunfullmäktige.
Kommunens investeringar under planeringsperioden 2019-2021 uppgår till ca 2 590
mnkr. Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten kommer att
göras inför KS och KF beslut i november. Finansieringen av investeringarna sker
främst med försäljningsintäkter och med direktfinansiering via skatteintäkter. Det
innebär att låneskulden inte bedöms öka under perioden.
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Forts. § 48
Fortsatt beredning
Nämnderna och styrelsen ska i juni lämna ett yttrande över kommundirektörens förslag
till VP 19. Kommunstyrelsen bereder därefter ärendet för beslut i kommunfullmäktige i
november 2018.
Kommunövergripande styrande dokument
I PLU19 beslutade kommunstyrelsen att alla kommunövergripande styrande dokument
ses över i anslutning till mandatperioderna med start inför 2019. Denna översyn är nu
gjord och i vissa fall har uppdaterade versioner av styrdokumenten tagits fram och
bilagts detta ärende. I bilaga 1 listas de kommunövergripande styrande dokumenten
med noteringar om de existerande versionerna av dokumenten fortsatt är bedömda
som aktuella eller om ny version har tagits fram alternativt ska tas fram under hösten
2018. I några fall föreslås också att kommunfullmäktige fattar beslut om att delegera
ansvaret för styrdokument till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen fatta
beslut om att delegera ansvaret till kommundirektören.
Då många av styrdokumenten beslutats av kommunfullmäktige och föreslås att fortsatt
beslutas på samma nivå innebär det att kommunstyrelsen föreslås att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nya versioner av styrdokumenten i dessa fall.
De kommunövergripande styrdokumenten bifogas verksamhetsplanen för 2019 och
nämnden ges därmed möjlighet att yttra sig över dessa styrdokument.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-30.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden antar för sin del kommundirektörens förslag till
verksamhetsplan 2019.
Anteckning
Det antecknas till protokollet att Agneta Lundahl Dahlström (S) och Eva Pethrus (MP)
inte deltar i beslutet.

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

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

6
PROTOKOLL
2018-06-14

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Dnr BGN 2018/54-04

§ 49
Ekonomisk rapport per maj 2018 för barn- och grundskolenämnden
För år 2018 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 16,4 mnkr vilket
motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv
volymavvikelse med 26,3 mnkr, och en negativ avvikelse för egen regi med 9,9 mnkr.
För anslag prognostiseras ingen avvikelse.
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse främst inom förskola och grundskola
för barn och elever med grundbelopp. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse
på grund av tidigare års underskott, högre personalkostnader och lägre
statsbidragsintäkter. För anslag prognostiseras ingen avvikelse.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-06-13.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 2018.
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Dnr BGN 2018/52-61

§ 50
Yttrande avseende revisionsrapporten om Elevhälsan
På uppdrag av Täby kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av
Elevhälsan inom den kommunala skolhälsan. Revisorerna bedömer att barn- och
grundskolenämnden behöver säkerställa att Elevhälsan är förebyggande och
hälsofrämjande, att resurser till utbildning fördelas efter elevernas olika förutsättningar
och behov och att i övrigt beakta rapportens slutsatser och rekommendationer.
Barn- och grundskolenämnden yttrar i korthet följande:
 Skolorna arbetar genom det systematiska kvalitetsarbetet med ständiga
förbättringar avseende det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
 En översyn av kommunens hyressättningsmodell pågår.
 Revisionsrapportens alla slutsatser och rekommendationer beaktas i det
fortsatta arbetet.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-25.
Utbildningschefen får i uppdrag att under hösten återkomma till nämnden med en
redovisning av konkreta åtgärder som gjorts med anledning av revisionsrapporten om
Elevhälsan.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner utbildningschefens förslag till yttrande på
revisionsrapporten om Elevhälsan.
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Dnr BGN 2017/90-04

§ 51
Strukturbidrag för höstterminen 2018
Strukturbidraget fördelas utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer enligt modell
tidigare beslutad i barn- och grundskolenämnden per 2014-11-27
Resursfördelningsmodell – införandeprocess.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-29.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att strukturbidraget för 2018 ska gälla
enligt bilaga: Strukturbidrag höstterminen 2018 per den 28 maj 2018.
2. Barn- och grundskolenämnden ger utbildningschefen i uppdrag att genomföra
en fördjupad översyn av modellen för strukturbidrag.
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Dnr BGN 2018/75-60

§ 52
Ansökan om godkännande för Askrike utbildning AB att bedriva
förskoleverksamhet vid Täby Park förskola
Askrike Utbildning AB, org.nr 556888-4257, ansöker om att få Barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola, Täby Park, i lokaler
på Marknadsvägen 301, 183 79 Täby. Täby Park drivs för närvarande av Täby Park
Utbildning AB, ett bolag inom samma koncern som Askrike Utbildning AB som blir ny
huvudman för verksamheten. Verksamheten vid Täby Park förskola utgår från
Skollagen och läroplanen för förskolan och utifrån de styrdokument som gäller för
fristående förskola i Täby.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-16.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar
1. att godkänna att Askrike Utbildning AB, org.nr 556888-4257 bedriver
verksamhet vid den fristående förskolan Täby Park, Marknadsvägen 301, 183
79 Täby.
2. att verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen (2010:800), läroplan för
förskola (Lpfö 98), kommunala styrdokument samt följa Täby kommuns
förutsättningar för godkännande.
3. att huvudmannen får bidrag för varje barn enligt ”Regler för placering, peng och
avgift”.
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BGN 2018/79-60
§ 53

Godkännande för Belles Kids Care AB att bedriva fristående förskola i
lokaler i Gribbylund
Belles Kids Care AB, org. Nr 559015-6500, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler på
Tappvägen 3, 187 64 Täby. Verksamheten utgår från skollagen (2010:800), läroplanen
för förskolan (Lpfö 98) och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i
Täby.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-18.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar om godkännande för Belles Kids Care
AB att bedriva fristående förskola i lokaler på Tappvägen 3, 187 64 Täby.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen (2010:800), läroplan för förskola
(Lpfö 98), 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”.
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§ 54
Muntlig information: behandling av personuppgifter nämnder emellan
Med anledning av den nya datskyddsförordningen redogör Susanna Falk att rutiner
behöver fastställas när personuppgifter lämnas mellan nämnder. Ärendet kommer att
tas upp för beslut under hösten 2018.
Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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Dnr BGN 2018/18-69

§ 55
Barn- och grundskolenämndens delegationsordning - revidering
Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper
där barn- och grundskolenämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman
eller en förtroendevald.
Mot bakgrund av att Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige från den 25
maj 2018 samt då en ny kompletterande svensk lag (Dataskyddslagen) träder i kraft
samma datum, finns det ett behov av att se över och revidera barn- och
grundskolenämndens delegationsordning. Av dataskyddslagen (7 kap. 2 §) framgår att
beslut enligt artiklarna 12.5 och 15-21. Dataskyddsförordningen som har meddelats av
en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig, får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Delegationsordningen uppdateras därför med nya
delegationspunkter.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-21.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden antar den reviderade delegationsordningen daterad
2018-05-21.
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Dnr BGN 2018/76-69

§ 56
Revidering av hanteringsanvisningar för barn- och grundskolenämndens
handlingar
Varje myndighet ska upprätta en systematisk arkivförteckning över de handlingar som
finns hos myndigheten. Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun fullgör detta
krav genom att redovisa hanteringen av handlingarna i en processorienterad
informationsredovisning – så kallade hanteringsanvisningar.
Mot bakgrund av att skolans verksamhet ständigt står under utveckling och förändring
innebar detta att handlingar tillkommer medan andra inte längre skapas. En översyn av
barn- och grundskolenämndens hanteringsanvisningar genomförs regelbundet med
syfte att anvisningarna ska vara uppdaterade och aktuella.
Efter den översyn som senast gjorts avseende barn- och grundskolenämndens
hanteringsanvisningar finns förslag på förändringar för hantering av lokala pedagogiska
planeringar (LPP:er), individuella utvecklingsplaner (IUP:er) och skriftliga omdömen,
enligt bilagan ”Föreslagna förändringar”.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-09.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer föreslagna förändringar i enlighet med
bilagan ”Föreslagna förändringar”.
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Dnr BGN 2018/74-69

§ 57
Sammanträdesdagar för barn- och grundskolenämnden år 2019
Veckodagar för barn- och grundskolenämndens sammanträden är torsdagar.
Sammanträdena har förlagts med hänsyn till budgetprocessen och till skolloven.
Våren 2019

Hösten 2019

21 februari
21 mars
25 april
16 maj
13 juni

12 september
17 oktober
14 november
12 december

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-05-21.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2019.
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Dnr 2018/26-69

§ 58
Anmälan fattade delegationsbeslut
De utsända förteckningarna upptar delegationsärenden enligt barn- och
grundskolenämndens delegationsordning.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner anmälan.
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§ 59
Anmälan inkomna skrivelser
Den utsända förteckningen daterad den 4 juni 2018 upptar inkomna skrivelser.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förteckningen daterad den 4 juni 2018.
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§ 60
Informationer
-

Platser förskola – Patrik Forshage informerar

-

Skolplatser och mottagande av nyanlända – Patrik Forshage informerar

-

Inkomna klagomål/inspektionsärenden för förskola/grundskola – Patrik
Forshage informerar

-

Anmälan av elever med hög frånvaro - Patrik Forshage informerar

-

Statusrapport skolskjuts – Patrik Forshage informerar

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationerna.
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§ 61
Övrigt
Inga övriga frågor rapporteras.
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