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§ 97

Justering och dagordning

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum torsdagen den 17 december 2020 .
Dagordningen godkänns därefter.
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Dnr BGN 2019/32-61

§ 98

Information - Trafikutredning Kyrkskolans rektorsområde

Nämnden har tillsänts utredning och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde
den 15 september 2020, § 130, Säkra skolvägar för Kyrkskolans rektorsområde.
Gruppledare Anna Bruzaeus och trafikingenjör Rok Ogrin redogör för utredningen.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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Dnr BGN 2020/14 7-04

§ 99

Årsbudget 2021 för barn- och grundskolenämnden

Barn- och grundskolenämndens budget för år 2021 uppgår till 1 537,4 mnkr (netto).
Nämndens nettokostnader ökar med knappt 3 % jämfört med budget 2020 (1 498,0
mnkr) exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget baseras på den av
kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2021.
De väsentliga förändringarna är inom förskola och grundskola där nettokostnaderna
förväntas öka på grund av fler barn och elever samt uppräkning av bidragsbelopp (peng).
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget för år 2021.
Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet.
Uttalande
Stefan Andersson (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (se bilaga).
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Socialdemokraterna i Täby

Barn- och grundskolenämnden 2020-12-09

UTTALANDE
Ärende 3: Årsbudget 2021 för Barn- och gnmdskolenämnden
Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende årsbudget 2021 för Barn- och
grundskolenämnden . Istället hänvisar vi till vårt eget budgetalternativ som förelades
kommunfullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan och budget för
Täby kommun 2021 .

Täby, 2020-12-09
För den socialdemokratiska Barn- och grundskolenämndsgruppen

Stefan Andersson (S)
Gruppledare
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Dnr BGN 2020/146-04

§ 100 Bidrags belopp för 2021

Bidrag som betalas till förskolor och skolor i form av peng ska beslutas av barn- och
grundskolenämnden för kommande kalenderår innan kalenderårets början. Förslag till
bidragsbelopp för 2021 baseras på verksamhetsplan för 2021.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 17 november 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.
2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att bidragsbelopp för 2021 ska gälla i
enlighet med Bidragsbelopp (peng)för 2021, daterad den 17 november 2020.
Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet.
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Dnr BGN 2020/154-04

§ 101 Regler för placering, peng och avgift 2021

En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
och skola som är folkbokförda i Täby kommun har genomförts. Reglerna omfattar även
avgift för vårdnadshavare och utbetalning av bidrag i form av peng till huvudman.
Bidragsbelopp (peng) beslutas av barn- och grundskolenämnden i eget ärende, och avgift
följer Skolverkets beräkningar av avgifter för 2021.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 1 december 2020 .
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa Regler för placering, peng
och avgift Täby kommun 2021, daterad den 1 december 2020.
Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet.
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Dnr BGN 2020/153-04

§ 102 Fastställande av indikatorvärden för kvalitetspeng grundskola läsåret
2020/2021

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.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 17 november 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

2.

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

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet.
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Dnr BGN 2020/148-04

§ 103 Intern kontrollplan 2021 för barn- och grundskolenämnden
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Barn- och grundskolenämnden har ansvar
för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna
kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och
konsekvensanalys. Barn- och grundskolenämndens förslag till intern kontrollplan 2021
omfattar följande riskområden:
•
•
•
•
•
•

Upphandling
Statsbidrag
Krishantering
Sekretess
Arbetsmiljöansvar
Elever med behov av särskilt stöd

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2021
enligt tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2020.
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Dnr BGN 2020/71-04

§ 104 Utredning om fördelningen av bidrags belopp i mellanstadiet
Barn-och grundskolenämnden beslutade den 10 juni 2020, § 54 att ge utbildningschef i
uppdrag att utreda fördelning av bidragsbelopp i mellanstadiet. Grundbeloppet (peng) i
grundskolan är idag årskursuppdelad med en peng för elever i årskurs 1-5 och en peng för
elever i årskurs 6-9.
Utredningen visar att det inte finns någon kostnadsdrivande orsak till ett ökat
grundbelopp från årskurs 6. Det finns inte heller några pedagogiska eller juridiska
aspekter som talar för ett höjt grundbelopp i årskurs 6.
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade
undervisningstimmar per stadium. Tim planen beskriver hur undervisningstimmarna ska
fördelas mellan de olika ämnena. Timplanerna är stadieindelade på låg-, mellan- och
högstadium men det finns ingen specificering i timplanerna på huruvida ett ämne ska
läsas i årskurs 4, 5 eller 6. Trots detta väljer flera skolor att undervisa i exempelvis
hemkunskap och moderna språk från årskurs 6 även om de ämnena enligt timplanen får
fördelas från årskurs 4. Detta kan leda till att undervisningen i årskurs 6 uppfattas som
mer kostsam än undervisningen i årskurs 4 och 5.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 16 november 2020.
Barn- och grundskolenämnden

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning om
fördelning av bidragsbelopp i mellanstadiet, daterad den 16 november 2020.
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Dnr BGN 2020/137 -60

§ 105 Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala förskolor 2019/2020

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet i
Täbys kommunala förskolor läsåret 2019/2020. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur
förskolorna har arbetat för att nå läroplansmålen och verksamhetsplanens mål under
områdena utveckling och lärande, normer och värden och barns inflytande. Rapporten
innefattar även avsnitten medarbetarengagemang och ekonomi.
Läsåret 2019/2020 uppnår samtliga kommunala förskolor i Täby målen inom alla
områden med undantag för medarbetarengagemang, där två av tre förskolor inte uppnår
samtliga mål.
Enkätresultatet från Våga Visa i förskolan har förbättrats på två av tre områden jämfört
med föregående år. Vårdnadshavarnas förtroende, som mäts genom frågor om nöjdhet
och benägenheten att rekommendera sitt barns verksamhet, har också ökat och bedöms
nu vara på något högre nivå än snittet för samtliga deltagande förskolor.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den

20

oktober 2020.

Yrkande
Ordföranden föreslår att barn- och grundskolenämnden beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg:
Barn- och grundskolenämnden beslutar att andel pedagoger med behörighet för
förskoleverksamhet ska redovisas i kommande kvalitetsredovisningar för Täbys
kommunala förskolor.
Ordföranden ställer beslutsförslaget med tilläggsyrkandet under proposition och finner
att barn- och grundskolenämnden beslutar enligt detta.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten
Kvalitetsredovisningför Täbys kommunalaförskolor läsåret 2019/2020,
daterad 20 oktober 2020.
Barn- och grundskolenämnden beslutar att andel pedagoger med behörighet för
förskoleverksamhet ska redovisas i kommande kvalitetsredovisningar för Täbys
kommunala förskolor.
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Dnr BGN 2020/134-61

§ 106 Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala grundskolor läsåret
2019/2020

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman, förskole- och skolenhet systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På enhetsnivå ska
kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och
elever. Barn och elever ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i utbildningen och
vårdnadshavare ska ges möjlighet till insyn och samverkan. Denna rapport är en
sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet i Täbys kommunala
grundskolor för läsåret 2019/2020.
Täbys kommunala grundskolor håller en fortsatt hög kvalitet vilket syns i de höga
kunskapsresultaten. Läsåret har delvis präglats av en pandemi som ställt enormt stora
krav på verksamheterna att säkerställa kvalitet och samtidigt leda grundskolor genom en
osäker tillvaro. I årskurs 9 ökade antal elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen,
andelen elever som blev behöriga till nationella program samt det genomsnittliga
meritvärdet. Upplevd trygghet, elevdelaktighet och inflytande, samt sjukfrånvaro är
exempel på områden som lyfts fram som negativt påverkade av vårens tillvaro.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den

19

oktober 2020.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning för
Täbys kommunala grundskolor läsåret 2019/2020, daterad 19 oktober 2020.
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Dnr BGN 2020/68-60

§ 107 Information - Lediga platser i förskolan
Nämnden har tillsänts en rapport om antalet lediga förskoleplatser i kommunen.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen .
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§ 108 Information - Betygsstatistik

Nämnden har tillsänts ett bildspel med betygsstatistik för elever i årkurs 9 i Täby
kommun under åren 2018 till 2020 med jämförelser med andra kommuner.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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Dnr BGN 2020/145-04

§ 109 Information - Tilldelning av kvalitetspeng grundskola läsåret
2019/2020
Nämnden har tillsänts ett bildspel med information om de grundskolor som kommer att
tilldelas kvalitetspeng för läsåret 2019/2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 110 Information om inkomna klagomål
Nämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan föregående
sammanträde, daterad den 9 december 2020.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 111 Information om ärenden från Skolinspektionen
Information om inkomna och pågående ärenden hos Skolinspektionen har tillsänts
nämnden.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.
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§ 112 Anmälan om elever med hög frånvaro
En sammanställning av inkomna anmälningar om elever med hög frånvaro anmäls och
läggs till handlingarna.
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§ 113 Anmälan om kränkande behandling
En sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden
19 oktober 2020 till 30 november 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 114 Anmälan av skrivelser m.m.
En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 14 oktober 2020 till 1 december
anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2020/27-69

§ 115 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.
•
•

•

•

•

•

•

•

Förteckning över delegationsbeslut daterad den 2 december 2020
Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om interkommunal ersättning
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola, enligt
delegation nr. 2.7, 3.4, 4.6, 6.5 och 5.6, under perioden 10 oktober 2020 till 1
december 2020, daterad den 1 december 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, läsåret 2020/2021 under perioden 9 oktober 2020 till 30
november 2020, daterad den 30 november 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, läsåret 2020/2021 under perioden 9 oktober 2020 till 30
november 2020, daterad den 30 november 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6,
4.8, 6. 7 och 5.8 under perioden 10 oktober 2020 till 1 december 2020, daterad
den 1 december 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6,
4.8, 6. 7 och 5.8 under perioden 10 oktober 2020 till 1 december 2020, daterad
den 1 december 2020
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i förskola
eller annan pedagogisk verksamhet enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, under
perioden 10 oktober 2020 till 1 december 2020, daterad den 1 december 2020
Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i förskola
eller annan pedagogisk verksamhet enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, under
perioden 10 oktober 2020 till 1 december 2020, daterad den 1 december 2020
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§ 116 Övrigt
Ordföranden önskar nämnden en god jul och ett gott nytt år.
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