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§ 80

Justering och dagordning

Nytillträdd barn- och grundskolechef Camilla Uddman presenterar sig för nämnden.
Nytillträdd chef för central elevhälsa Anna Strand presenterar sig för nämnden.
Stefan Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet ska
justeras den 26 oktober 2020 i Täby kommunhus.
Dagordningen fastställs därefter.
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Dnr BGN 2020/122-69
§ 81

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun är huvudman för de kommunala
grundskolorna och den kommunala grundsärskolan. Nämnden är tillika vårdgivare för
den medicinska delen av elevhälsan som är en särskild verksamhet inom skolans
elevhälsa. I denna verksamhet ingår skolläkare och skolsköterska men även psykolog i
den del av arbetet som omfattar psykologisk utredning och behandling.
För denna verksamhet ska nämnden som vårdgivare utse en verksamhetschef enligt
hälso- och sjukvårdslagen som svarar gentemot inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 21 september 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att utse Anna Strand, såsom chef för centrala
elevhälsan, till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) för
den medicinska delen av elevhälsan från och med 21 oktober 2020.
Expedieras: IVO
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Dnr BGN 2019/138-04
§ 82

Budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos för barn- och
grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2020 är en positiv avvikelse med
mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

21,8

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 10,5 mnkr. Prognosen för egen regi
är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader
prognostiseras en positiv avvikelse med 11,2 mnkr.
Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade
budgetuppföljning.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 14 oktober 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn-och grundskolenämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per september
2020 med årsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av
kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.
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Dnr BGN 2020/119-61

§ 83

Viggby rektorsområde och Myrängsskolan bildar en ny resultatenhet

Viggby rektorsområde (Drakskeppsskolan och Viggbyskolan) och Myrängsskolan är två
små resultatenheter med totalt 705 elever i årskurserna F-5. Eleverna är fördelade på
209 elever på Drakskeppskolan, 278 elever på Viggbyskolan och 218 elever på
Myrängsskolan. Skolenheterna ligger geografiskt nära varandra.
Vid samtliga tidigare sammanslagningar av resultatenheter i kommunen har
administrationen på skolan minskat. Varje rektorsområde har minskat administrationen
med en tjänst, vilket i de flesta fallen handlar om att två rektorer blivit en efter
sammanslagningen.
För att ge skolorna förutsättningar för att frigöra mer resurser till undervisning, öka
andel legitimerade lärare, skapa fler renodlade heltidstjänster och samordna elevhälsan
föreslås att Viggby rektorsområde och Myrängsskolan bildar en ny resultatenhet.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att Viggby rektorsområde och Myrängsskolan
bildar en ny resultatenhet per den 1 januari 2021.
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Dnr BGN 2020/110-61

§ 84

Svar på remiss - En mer likvärdig skola (SOU 2020:28)

Täby kommun har erbjudits att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet - En
mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och.förbättrad resurstilldelning (SOV
2020:28). Svaret ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 30 november
2020.

Betänkandet innehåller ett flertal åtgärder och förslag till beslut för att minska
skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i
syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.
Täby kommun ser positivt på vissa förslag i utredningen som avskaffandet av riktade
statsbidrag, förändringen av urvalsgrund vid skolval och förtydligandet om att uppgifter
om samtliga skolenheters förutsättningar, verksamhet och resultat finns tillgängliga för
att vårdnadshavare ska kunna göra ett aktivt skolval och för att kommuner ska kunna
bedriva sin lagstadgade rätt till insyn.
Täby kommun anser dock att elevens fria val till skolplacering på ett flertal sätt
begränsas med förslagen i betänkandet och att aspekter kring hur kvaliteten ska öka i
alla skolor inte tillräckligt beaktats. Täby kommun bedömer vidare att förslagen kommer
att leda till ökad detaljstyrning.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 14 oktober 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat 14 oktober 2020 till
Utbildningsdepartementet som sitt svar på remiss En mer likvärdig skola - minskad
skolsegregation och.förbättrad resurstilldelning (SOV 2020:28).
Uttalande
Stefan Andersson (S) medges lägga ett skriftligt uttalande till protokollet (se bilaga).
Expedieras: Kommunstyrelsen
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Uttalande

2020-10-21

Ärende 5: Svar på remiss - En likvärdig skola
Vi socialdemokrater anser att merparten av de förslag som utredningen lägger fram är bra och bör
genomföras. I Täby kommuns yttrande till Utbildningsdepartementet reagerar vi framförallt på
följande punkt:
•

angående hur ersättningen till huvudmän ska beräknas. Vi anser att utredningens förslag om
en differentiering av ersättningen mellan fristående huvudmän och kommunala är rimlig
och bör genomföras och står därför ej bakom svaret i denna punkt till
utbildningsdepartementet.

Täby 2020-10-21
För Socialdemokraterna

Stefan Andersson
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Dnr BGN 2020/124-63
§ 85

Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan -Täby grund- och
gymnasiesärskola läsåret 2019/2020

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan -Täby grund- och gymnasiesärskola samt särskild
utbildning för vuxna (Lärvux) är huvudsakligen god. Målet eleverna känner sig trygga
uppfylls inte beträffande Lärvux och de två målen om medarbetarengagemang uppfylls
inte alls.
Sjukfrånvaron för medarbetare på enheten har ökat under läsåret 2019/2020 vilket
bedöms bero på vårens utbrott av covid-19.
Ängsholmsskolan prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vid utgången av 2020,
varav 0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 28 september 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning
Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola läsåret 2019/2020, daterad 28
september 2020.
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Dnr BGN 2020/120-60
§ 86

Kommunövergripande kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk
omsorg läsåret 2019/2020

Denna rapport är en sammanställning av de resultat som förskolor och pedagogisk
omsorg belägna i Täby kommun uppnått under läsåret 2019/2020. Rapporten tar sin
utgångspunkt i hur förskolorna arbetat för att nå läroplansmålen under områdena
normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och friflytande,
förskola och hem, övergång och samverkan, uppföljning, utvärdering och utveckling,
förskollärarens ansvar i undervisningen, samt rektors ansvar enligt förskolans
läroplan. Som underlag används resultat från kommunens tillsyn respektive
kvalitetsgranskning av verksamheterna samt resultat från enkätundersökningen Våga
Visa.
Under läsåret 2019/2020 har tillsynsarbetet i Täby kommun anpassats till den globala
covid-19-pandemin. Från och med vecka 9 har inga fysiska besök genomförts och
tillsynen av kommunens fristående förskolor har därför bestått av granskning av
dokumentation utifrån lagkrav. Riktad tillsyn har genomförts under hela läsåret utifrån
inkomna klagomål.
Förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Täby kommun har generellt hög kvalitet.
Vårdnadshavarna anger att deras barn trivs och är trygga samt att de har ett högt
förtroende för förskolorna och den pedagogiska omsorgen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat 23 september 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kommunövergripande
kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun läsåret
2019/2020, daterad 23 september 2020.
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Dnr BGN 2020/109-69
§ 87

Verksamhetsberättelse - Elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser läsår 2019/2020

Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet
som bedrivs av elevhälsans medicinska insatser i Täby kommuns skolor. Vårdgivarens
uppdrag är att säkerställa så att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet. Verksamheten leds av verksamhetschef som har _vårdgivaransvaret på
delegation från vårdgivaren. Verksamhetschefleder samt sammankallar den medicinska
ledningsgrupp som har det medicinska ledningsansvaret. Den medicinska
ledningsgruppen består av skolläkare, samordnande och medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska och samordnande psykolog. Gruppen har avstämning kontinuerligt och
träffas två gånger varje månad.
Inom det systematiska kvalitetsarbetet ansvarar verksamhetschefen bland annat för att
varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och för att redovisa
verksamhetens resultat för nämnden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 27 augusti

2020.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner Verksamhetsberättelse -Elevhälsans
medicinska och psykologiska insatser läsår 2019/2020, daterad 15juni 2020.
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Dnr BGN 2020/126-69
§ 88

Arbetsplan för enheten för central elevhälsa 2020/2021

Enheten för central elevhälsa ska möjliggöra för kommunala skolor i Täby kommun att
tillhandahålla professionerna psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare till
skolornas lokala elevhälsoarbete.
Arbetsplanen utgör enheten för central elevhälsas plan för det systematiska
kvalitetsarbetet. Planen tar sin utgångspunkt i hur enheten ska arbeta för att bidra till
barn- och grundskolenämndens och gymnasie- och näringslivsnämndens måluppfyllelse,
samt uppfylla nationella direktiv.
I arbetsplanen beskrivs bland annat enhetens prioriterade områden för förbättringar och
mål för 2020/2021.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat 25 september 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Arbetsplan 2020/2021 -Enheten
för central elevhälsa, daterad 25 september 2020 .
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§ 89

Information - Skolfastigheter

Nämnden har tillsänts ett bildspel med en statusrapport över aktuella byggnationer och
ombyggnationer av skolfastigheter i kommunen, daterad 1 september 2020.
Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 90

Information om inkomna klagomål

Nämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan föregående
sammanträde, daterad 21 oktober 2020.
Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 91

Information om ärenden från Skolinspektionen

Information om inkomna och pågående ärenden hos Skolinspektionen har tillsänts
nämnden.
Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 92

Anmälan om elever med hög frånvaro

En sammanställning av inkomna anmälningar sedan föregående sammanträde om
elever med hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 93

Anmälan om kränkande behandling

En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling under
perioden 7 september 2020 till 12 oktober 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 94

Anmälan inkomna skrivelser

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 9 september 2020 till 13 oktober
anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2020/27-69
§ 95

Anmälan fattade delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.
•
•

•

•

•

•

•

•

Förteckning över delegationsbeslut daterad 14 oktober 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om interkommunal ersättning
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola under
perioden 8 september 2020 till 9 oktober 2020, enligt delegation nr. 2.7, 3-4, 4.6,
5.6 och 6.5, daterad 8 september 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts för läsåret
2020/2021 under perioden3 september 2020 till 8 oktober 2020, enligt
delegation nr. 3.7, 4.5, 5.5, daterad 8 oktober 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om skolskjuts för läsåret
2020/2021 under perioden 3 september 2020 till 8 oktober 2020, enligt
delegation nr. 3.7, 4.5, 5.5, daterad 8 oktober 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem under perioden 8
september 2020 till 9 oktober 2020, enligt delegation nr. 3.6, 4.8, 5.8, och 6. 7,
daterad 8 september 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem under perioden 8
september 2020 till 9 oktober 2020, enligt delegation nr. 3.6, 4.8, 5.8, och 6.7,
daterad 8 september 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i förskola
eller annan pedagogisk verksamhet, under perioden 9 september 2020 till 9
oktober 2020, enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, daterad 9 oktober 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i förskola
eller annan pedagogisk verksamhet, under perioden 9 september 2020 till 9
oktober 2020, enligt delegation nr. 2.9 och 8-4, daterad 9 oktober 2020
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§ 96

Övrigt

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.

vl/'. /
ordf.sign: ... .'.. .. ..... .. .. .. ........ .

just.sign: .. .~

.

