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§ 62
Justering och dagordning
Justering av protokoll ska ske den 27 september 2018. Vald till att justera protokoll
jämte ordförande utses Eva Pethrus (MP).
Micaela Holmén adjungerades till att närvara vid sammanträdet.
Sammanträdet inleds med informationspunkten Pågående byggnationer där
projektledarna Johan Dovärn och Martin Wettin informerade om arbetet.
Ytterligare två informationspunkter om skolvalsresultat och uthyrning av skollokaler
läggs till i dagordningen.
Dagordningen fastställs därefter.
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Dnr BGN 2018/110-60

§ 63
Plan för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i
Täby kommun
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun ansvarar enlighet med skollagen 26
kap 4§ för tillsyn av
1. fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt i enlighet med
Skollagen 2 kap. 7§ andra stycket, samt
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt Skollagen 25 kap. 10§.
3. För förskolor med kommunal huvudman har Skolinspektionen tillsynsansvaret i
enlighet med Skollagen 26 kap 3§.
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen, skollagen 26
kap. 2§.
Tillsynsenheten i Täby genomför på barn- och grundskolenämndens uppdrag även
kvalitetsgranskningar av verksamheten på Täbys förskolor.
Planen för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Täby
kommun daterad 24 augusti 2018 ersätter den tidigare planen för kvalitetsuppföljning
daterad 13 maj 2013.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande samt Plan för tillsyn och kvalitetsgranskning av
förskolor och pedagogisk omsorg i Täby kommun daterade 24 augusti 2018.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner


Plan för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i
Täby kommun daterad 24 augusti 2018.
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Dnr BGN 2018/109-04
§ 64
Delårsrapport per juni 2018
Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av
utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2018.
I delårsrapporten redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige gett
nämnden och övriga uppdrag för 2018.
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under
2018 har kommunfullmäktige fastställt tre nämndmål.
Prognosen är att ett av målen kommer att uppnås, ett av målen är på väg att uppnås
och ett av målen inte kommer att uppnås. Den sammantagna prognosen för nämndens
måluppfyllelse vid årets slut är god.
För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt
bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.
För år 2018 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 14,5 mnkr vilket
motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv
volymavvikelse på 10,5 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv
avvikelse med 4,0 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-08-20.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till delårsrapport för 2018 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Expedierat
KS
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Dnr BGN 2017/102-04
§ 65
Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 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 verksamhetsområden.
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.
Nämndens interna kontrollplan för 2018 omfattar gemensamma kontrollmoment inom
upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Nämndens egna
kontrollmoment omfattar reducerad avgift till förskola och fritidshem, kontantkassor och
utbetalning av tilläggsbelopp och andra ersättningar.
Uppföljningen per juni 2018 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar
bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.
Resultatet från uppföljningen av barn- och grundskolenämnden interna kontrollplan
redovisas i rapporten Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2018.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-09-10.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern
kontrollplan per 30 juni 2018 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.
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Dnr BGN 2018/105-69
§ 66
Remiss ”Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad
samordning (SOU 2018:58)”
Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att tillsätta en särskild utredning avseende
så kallade särskilda persontransporter, d v s färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar. Syftet med utredningen var att identifiera hinder för regionala och
kommunala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet
och utförandet av dessa transporter samt föreslå ändrade eller nya regler för att
undanröja sådana hinder.
Utredningen har resulterat i betänkandet ”Särskilda persontransporter– moderniserad
lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)”. Sammanfattningsvis föreslås en ny
lag om särskilda persontransporter som omfattar samtliga transportformer (sjukresor
och skolresor regleras dock även fortsättningsvis i annan lagstiftning).
Täby kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Täby kommuns
synpunkter redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-08-31.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn-och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
kommunledningskontorets remissyttrande avseende betänkandet ”Särskilda
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)”
daterat den 31 augusti 2018 som sitt eget.
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Dnr BGN 2018/99-05
§ 67
Upphandling avseende AV-utrustning till Hägerneholmsskolan
Upphandlingen avser projektering inom beskrivna funktionsramar, hårdvara, mjukvara,
leverans, montage, installation, anpassning till övriga system samt driftsättning av fullt
färdig AV-anläggning till Hägerneholmsskolan.
Upphandlingen avser också support, felavhjälpning och servicebesök under tre år från
det att utrustningen har installerats. Kommunen avser att teckna avtal med en
leverantör. Uppskattad kostnad för uppdraget är ca 4,5 miljoner kronor.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-08-16.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna upphandlingsdokumenten
avseende AV-utrustning till Hägerneholmsskolan
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att utbildningschef får i uppdrag att anta
leverantörer, teckna avtal samt om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta
upphandlingen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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BGN 2018/41-05
§ 68
Upphandling av måltidsförsörjning till Täby kommuns kommunala förskolor och
skolor
Kommunen annonserade 2017-09-15 upphandling avseende måltidsförsörjning till
kommunens kommunala förskolor och skolor med sista anbudsdag 2017-10-30.
Vid anbudsöppningen 2017-10-31 hade sex anbud inkommit. Utvärdering genomfördes
och tilldelningsbeslut meddelades 2017-12-05. Utfallet av tilldelningsbeslutet var
följande:
Anbudsområde 1: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873
Anbudsområde 2: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873
Anbudsområde 3: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873
Anbudsområde 4: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873
Anbudsområde 5: Fazer Food Services AB, 556045-1907
Anbudsområde 6: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873
Anbudsområde 7: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873

Den 15 december 2017 ansökte Fazer Food Service AB om överprövning av
kommunens upphandling, vilket innebar att kommunen inte fick avsluta upphandlingen
förrän Förvaltningsrätten avgjort målet.
På grund av den ovisshet som rådde i processen och utifrån vikten av att kommunen
fortsatt skulle kunna leverera måltidsförsörjning till kommunens barn och elever valde
kommunen att
2018-03-22 direktupphandla tjänsten tom 2018-12-21.
Den 4 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten att de avslår ansökan om överprövning.
Domen överklagades av Fazer Food Service AB till Kammarrätten. Kammarrätten
meddelade den 17 september 2018 att de avslår ansökan om överprövning. Det löper nu
en tio dagars frist till och med 27 september 2018 när avtal inte får ingås.
Fazer Food Service AB har möjlighet att begära prövning i Högsta
Förvaltningsdomstolen (HFD). Beroende på om Fazer begär prövning i HFD eller inte
och beroende på om HFD meddelar interimistiskt beslut eller inte finns det flera vägval.
Om HFD får in en ansökan om överprövning och på något sätt meddelar att
upphandlingen inte får avslutas förrän HFD avgjort målet, kommer kommunen utifrån
vikten fortsatt kunna leverera måltidsförsörjning till kommunens barn och elever
behöva genomföra en direktupphandling avseende denna tjänst med befintliga
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Forts. § 68

leverantörer. Direktupphandlingen avses då löpa fram till dess att överprövningen är
avslutad d.v.s. från och med 2018-12-22 till och med 2019-06-30.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att utbildningschef får i uppdrag att,
beroende på utfall i HFD antingen:
a. Teckna avtal i enlighet med beslut vid barn- och grundskolenämndens
sammanträde, protokoll 2017-09-13 § 49.
b. Anta leverantörer och teckna avtal för perioden 2018-12-22 till och med
2019-06-30 utifrån ovan angivna förutsättningar ovan.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Dnr BGN 2018/115-60

§ 69
Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala förskolor läsåret 2017/2018
Täbys kommunala förskolor uppnår goda resultat. Samtliga förskolor har en mycket
god måluppfyllelse. Vårdnadshavarna anger att de upplever att Täbys kommunala
förskolor är en trygg plats för deras barn och att barnen trivs och utvecklas.
Förskolecheferna bidragit de goda resultaten såväl som utvecklingsområden för varje
område i kvalitetsredovisningen.
I mätningar av medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation och arbetsmiljö uppnås
goda resultat medan några förskolor behöver säkerställa att samtliga medarbetare
genomför arbetsmiljöenkäten.
Måluppfyllelsen för ekonomin är mindre god. Flera av förskolorna har ännu inte lyckats
anpassa organisationen till antalet barn.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-09-06.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning
för Täbys kommunala förskolor läsåret 2017/2018.
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Dnr BGN 2018/113-61

§ 70
Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala grundskolor läsåret 2017/2018
De kommunala grundskolorna med förskoleklass och fritidshem i Täby kommun håller
mycket hög kvalitet, och kunskapsresultaten är på högre nivå än föregående år.
Meritvärdet i årskurs 9 visar en positiv trend och är det bästa resultat som någonsin
uppnåtts för Täbys kommunala skolor. Andelen elever som når kunskaper
motsvarande betygsnivåerna A-E i alla ämnen ökar.
Täby kommuns grundskolors resultat på enkätundersökningen Våga visa är generellt
något lägre än föregående läsår men fortsatt högre än snittet för deltagande
kommuner. Eleverna i Täby kommuns pedagogiska verksamheter trivs och känner sig
trygga. Arbetssätt för att öka elevernas upplevelse av inflytande över sitt lärande har
däremot ännu inte lett till avsedda resultatnivåer.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-09-05.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten Kvalitetsredovisning för Täbys
kommunala grundskolor läsåret 2017/2018.
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Dnr BGN 2018/108-61

§ 71
Läsårsdata för läsåret 2019/2020
Enligt Skolförordningen 3 kap. paragraferna 2 och 3, ska läsåret börja i augusti, sluta i
juni, omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna
får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-08-22.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer läsårsdata i enlighet med det framlagda
förslaget.
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Dnr BGN 2018/18-69

§ 72
Revidering av barn- och grundskolenämndens delegationsordning
Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper
där barn- och grundskolenämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman.
Delegationsordningen har setts över och behöver uppdateras.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-08-24.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förslag till reviderad delegationsordning,
daterad 2018-09-20.
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§ 73
Informationer










Klagomål inspektionsärenden – Patrik Forshage informerar
Klagomål förskola/grundskola – Patrik Forshage informerar
Klagomål skolskjuts – Patrik Forshage informerar
Anmälan av elever med hög frånvaro – Patrik Forshage informerar
Skolinspektion av Viggbyskolan och Ytterbyskolan – Susanna Falk informerar
Resultat grundskola 2017/2018 – Patrik Forshage informerar
Kontaktcenter – Patrik Forshage informerar
Skolvalsresultat – Patrik Forshage informerar
Uthyrning av skollokal till kultur och fritidsaktiviteter – Patrik Forshage
informerar

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationerna.
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Dnr BGN 2018/26-69

§ 74
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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§ 75
Anmälan inkomna skrivelser
Den utsända förteckningen daterad den 11 september 2018 upptar inkomna skrivelser.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner förteckningen daterad den 11 september
2018.
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§ 76
Övrigt
Personalföreträdaren Carolina Morell informerar om att ett nytt skolavtal skrivits på
under dagen.
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