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BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2020-12-09

Fastställande av indikatorvärden för kvalitetspeng grundskola
läsåret 2020/2021
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020, § 68, att införa en
kvalitetspeng inom grundskolan i Täby kommun. Syftet med kvalitetspengen är att motivera
huvudmän att utveckla utbildningens kvalitet och därmed höja andelen elever som går ut
årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen. Samtidigt beslutade nämnden att indikatorvärden
för läsåret ska beslutas i samband med att barn- och grundskolenämnden beslutar om
bidragsbelopp för kommande kalenderår.
Utbildningsområdet rekommenderar att inga förändringar görs i indikatorvärdena från läsåret
2019/2020.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att indikatorvärden för kvalitetspeng
grundskola för läsåret 2020/2021 ska gälla i enlighet med Indikatorvärden för
kvalitetspeng grundskola läsåret 2020/2021, daterad den 17 november 2020.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020, § 68, att införa en
kvalitetspeng inom grundskolan i Täby kommun. Syftet med kvalitetspengen är att motivera
huvudmän att utveckla utbildningens kvalitet och därmed höja andelen elever som går ut
årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen. Samtidigt beslutade nämnden att indikatorvärden
för läsåret ska beslutas i samband med att barn- och grundskolenämnden beslutar om
bidragsbelopp för kommande kalenderår.
Utbildningsområdet rekommenderar att inga förändringar görs i indikatorvärdena för läsåret
2019/2020. Detta eftersom en temporär mätning av kunskapsprogression användes som
indikator läsåret 2019/2020, då inga nationella prov genomfördes på grund av covid-19. Innan
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förändringar av indikatorvärden genomförs är det lämpligt att se utfallet på ett läsår då
samtliga ordinarie indikatorer kunnat mätas.
Kvalitetspengen för grundskola för läsåret 2020/2021 fördelas per alla elever i årskurs 1-9
folkbokförda i Täby kommun per läsårets sista dag till alla skolor som är placerade i Täby
kommun och till fristående skolor utanför Täby kommun där minst 90 % av eleverna är
folkbokförda i Täby. Kvalitetspeng tilldelas skolor där minst 4 av 5 jämnt viktade indikatorer
uppnås (baserade på läsåret 2020/2021), varav kunskapsprogression är obligatorisk.

Ekonomiska aspekter
Finansiering av kvalitetspeng görs inom nämndens budgetram. För år 2021 är 5 mnkr avsatta
för kvalitetspeng. Detta är ett maxbelopp som inte ska överskridas även om elevvolymerna
ökar.
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Indikatorvärden för kvalitetspeng grundskola läsåret 2020/2021, daterad den 17 november
2020

