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§ 61

Justering och dagordning

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum måndagen den 14 juni 2021 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.
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Dnr BGN 2020/147-04

§ 62

Ekonomisk rapport per maj 2021 för barn- och grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 16,3
mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 7,5 mnkr. Prognosen för egen regi är
en positiv avvikelse med 3,2 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras
en positiv avvikelse med 5,6 mnkr.
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse, främst på grund av färre förskolebarn
och grundskoleelever än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst
på grund av lägre kostnader än budgeterat. Egen regi redovisar lägre personalkostnader
och högre statsbidrag än budgeterat och inklusive ombudgeterat överskott från tidigare år
prognostiseras ett ackumulerat överskott.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021.

2021

Expedieras:
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2020/146-04

§ 63

Höjning av bidragsbelopp från och med 1 juli 2021

Täby kommuns lokaler för förskole- och grundskoleverksamhet är i behov av
upprustning. De ökade lokalkostnaderna, som blir en följd av upprustningen, bör
finansieras med en höjd internhyra för verksamheten. Bedömningen är att den så kallade
lokaldelen i grundbeloppet för förskola respektive grundskola måste höjas när hyran för
verksamheterna höjs.
Bidragsbelopp för år 2021 som betalas till förskolor och skolor i form av peng beslutades
av barn- och grundskolenämnden den 9 december 2020, § 100.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021, § 63, att i 2021 års budget omfördela 9,25
mnkr från tidigare centralt reserverade medel till barn- och grundskolenämnden, under
förutsättning att barn- och grundskolenämnden beslutar att från och med 1 juli 2021 höja
lokaldelen i grundbeloppet till förskolan med 700 kr per barn och år och till grundskolan
med 1 500 kronor per elev och år.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 7 maj

2021.

Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att från och med 1 juli 2021 höja
lokaldelen i grundbeloppet till förskolan med 700 kr per barn och år samt till
grundskolan med 1 500 kronor per elev och år i enlighet med Bidragsbelopp
(peng)från och med 1juli 2021, daterad den 7 maj 2021.
Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa reviderat dokument Regler
för placering, peng och avgift 2021, daterat den 7 maj 2021, som träder i kraft
den 1 juli 2021.

Expedieras:
Controller Marie Ängelid
Processledare Desiree Widman
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Dnr BGN 2021/77-04

§ 64

Fördelning av statsbidraget Extra skolmiljard

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 2021.
Statsbidraget Extra skolmiljard fördelas per kommun proportionellt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6-19 år som är folkbokförda i kommunen. Syftet med tillskottet är att
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Täby kommun erhåller
8 495 038 kr.
Statsbidraget föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby
kommun den 1 juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. En proportionell fördelning på lika villkor möjliggör för varje
huvudman, fristående såväl som kommunal, att kompensera för pandemins effekter för
sina elever.
Motsvarande ärende behandlas också av gymnasie- och näringslivsnämnden den 10 juni
2021.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget Extra skolmiljard
fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 1
juni 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan, under förutsättning att samma beslut fattas av gymnasie- och
näringslivsnämnden den 10 juni 2021.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att
underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av statsbidraget Extra
skolmiljard.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2021/81-04

§ 65

Förslag till verksamhetsplan 2022

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024.
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller
kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen,
nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 20232024 samt investeringsplan för åren 2022-2024.
Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen
ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i
november 2021.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilagor, daterat den 7 maj

2021.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del
avseende Förslag till verksamhetsplan 2022, daterat den 4 maj 2021, och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Stefan Andersson (S) deltar ej i beslutet.
Klas Lund (SD) deltar ej i beslutet.
Uttalande
Stefan Andersson (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (se bilaga).
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Uttalande

2021-06-09

Ärende 5: Förslag till verksamhetsplan 2022
Vi Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende verksamhetsplan 2022 för Barn- och
Grundskolenämnden egen del utan hänvisar till vårt förslag till verksamhetsplan som vi presenterar
i oktober 2021.

Täby 2021-06-09
För Socialdemokraterna
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Dnr BGN 2021/83-61

§ 66

Myrängsskolan och Ängsholmsskolan - Täby grundsärskola bildar en
ny resultatenhet

I Täby finns två kommunala grundsärskolor, Myrängsskolan (årskurs 1-6) och
Ängsholmsskolan -Täby grundsärskola (mestadels årskurs 7-9). Båda inriktar sig

huvudsakligen mot elever som läser grundsärskola med inriktning ämnesområden men
har också möjlighet att ta emot elever som läser ämnen. Skolorna ligger geografiskt nära
varandra. Myrängsskolan ingår sedan den 1 januari 2021 i resultatenheten Viggby
rektorsområde tillsammans med Drakskeppsskolan och Viggbyskolan.
För att skapa ökade förutsättningar för flexibilitet, inkludering och samverkan mellan
grundsärskola och grundskola samt möjliggöra att särskolan inriktas mot både ämnen
och ämnesområden föreslås att Myrängsskolan och Ängsholmsskolan - Täby
grundsärskola bildar en ny resultatenhet från och med den 1 augusti 2021. Som en
konsekvens av förslaget kommer resultatenheten Viggby rektorsområde att bestå enbart
av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan.
Ärendet har förhandlats enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
(MBL).
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 maj

2021.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att Myrängsskolan och Ängsholmsskolan -Täby
grundsärskola bildar en ny resultatenhet per den 1 augusti 2021.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
Controller Rickard Pettersson
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Dnr BGN 2021/80-00

§ 67

Sammanträdesdagar för barn- och grundskolenämnden år 2022

Barn- och grundskolenämnden ska besluta om sammanträdesdagar för år 2022.
Veckodag för barn- och grundskolenämndens sammanträden år 2022 föreslås vara
onsdagar. Sammanträdestiden är klockan 18.00 om inte annat anges i respektive kallelse.
Sammanträdena har förlagts med hänsyn till budgetprocess, skollov samt
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar.
Förslaget till sammanträdesdatum för barn- och grundskolenämnden år 2022 är:
Våren 2022
9 februari
23 mars
27 april
18 maj
15juni

Hösten 2022
21 september
19 oktober
16 november
7december

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 2022 i
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021.
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Dnr BGN 2021/51-69

§ 68

Svar på motion: Antimobbning

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 lyft
olika åtgärder som hon menar behöver vidtas inom arbetet med att förebygga och åtgärda
mobbning. Motionären föreslår att kommunen ska säkra att all skolpersonal i Täby
kommun får utbildas i ett vetenskapligt beprövat antimobbningsprogram. Därutöver
föreslås att barn- och grundskolenämnden årligen ska få rapportering rörande hur många
barn som har mobbats under året samt hur det systematiska kvalitetsarbetet för att
förhindra mobbning utvecklas.
Täby kommun bedriver i enlighet med diskrimineringslagen och skollagen ett målinriktat
arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och
förhindra trakasserier och kränkande behandling. Upparbetade rutiner för det främjande,
förebyggande och åtgärdande arbetet finns på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå.
Täbys skolor bedriver ett systematiskt arbete inom vilket elever och all personal
involveras. Vidare utformas detta arbete utifrån verksamheternas kartlagda behov och
brister. Barn- och grundskolenämnden får årligen i form av en kvalitetsrapport en
redovisning av Täbys kommunala grundskolors kvalitetsarbete, där även arbetet med att
förebygga och åtgärda kränkningar analyseras och redovisas.
Respektive skola har en tydlig rutin och arbetsordning avseende rapportering och
hantering av kränkande behandling. Hanteringen sker i ett gemensamt journalsystem och
barn- och grundskolenämnden får vid varje sammanträde information om inkomna
anmälningar om kränkningar.
Motionen behandlas även i gymnasie- och näringslivsnämnden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 7 maj

2021.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att barn- och grundskolenämnden fattar beslut enligt
kommunledningskontorets förslag.
Stefan Andersson (S) yrkar att barn- och grundskolenämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta om bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att barn- och
grundskolenämnden bifaller ordförandens yrkande om beslut enligt
kommunledningskontorets förslag.
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Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2021.
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Dnr BGN 2021/52-69

§ 69

Svar på motion: Ökad livskvalitet för Täbys medborgare

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020
konstaterat att det finns barn med problematiskt skolfrånvaro samt äldre som har svårt
att ta sig ut och lätt blir hemmasittande. Motionären föreslår därför att kommunen ska
skapa en matchningstjänst för promenadstöd för båda dessa grupper där Täbybor kan
anmäla intresse. Tanken är att volontären hjälper till med att ta barn till eller från skolan
eller tar ut den äldre på en promenad. Som tack för servicen föreslås att volontären får
poäng som sedan översätts till presentkort, rabattcheckar eller liknande hos företag som
önskar delta i programmet.
Skolfrånvaro är väldigt komplext - varje individ och dennes kontext är unik, och således
finns ingen universell lösning. Genom inkluderande lärmiljöer, ett välutvecklat
systematiskt kvalitetsarbete samt passande stöderbjudanden från den centrala elevhälsan
arbetar Täby kommun, på en vetenskaplig grund, strategiskt utifrån ett hälso- och
närvarofrämjande perspektiv för att behålla eleverna i lärande och i skolan.
Att skapa förutsättningar för att bygga broar mellan äldre och yngre Täbybor är ett
välvilligt initiativ. Med det sagt bedriver Täby kommun redan ett aktivt arbete med det
långsiktiga målet att göra samtliga medarbetare, i Täbys samtliga skolor, till experter på
hälso- och närvarofrämjande arbete och att ge elever stöd i deras ordinarie sammanhang.
Motionen behandlas även i socialnämnden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, med bilaga, daterat den 7 maj

2021.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av
tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2021.
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Dnr BGN 2021/82-60

§ 70

Information - Lediga platser och kö i förskolan

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en rapport daterad den 17 maj
lediga förskoleplatser i kommunen samt statistik över köande barn.

2021

över

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 71

Information - Utredning om strukturbidrag och resursfördelning till
elever i behov av undervisning i mindre grupp

Utbildningschef Maria Assarsson ger en muntlig delrapportering av uppdraget om
utredning av strukturbidrag och resursfördelning till elever i behov av undervisning i
mindre grupp.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 72

Information om inkomna klagomål

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 2 juni 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 73

Information om ärenden från Skolinspektionen

Inga ärenden har inkommit från Skolinspektionen sedan föregående sammanträde.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 74

Anmälan elever med hög frånvaro

En sammanställning daterad den 2 juni 2021 av inkomna anmälningar om elever med
hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 75

Anmälan om kränkande behandling

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 17 maj
2021 anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 76

Anmälan av skrivelser m.m.

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 12 maj
och läggs till handlingarna.

2021
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Dnr BGN 2021/29-69

§ 77

Anmälan av fattade delegationsbeslut

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

•

•

•

•

•

•

•

Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-06-02
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, 5.6 och 6 .5 , fattade under perioden 2021-05-112021-05-31, daterad 2021-05-31
Förteckning över beslut om beviljande av ansökan om tilläggsbelopp i förskola
eller annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, fattade
under perioden 2021-05-11 till 2021-05-31, daterad 2021-05-31
Förteckning över beslut om avslag av ansökan om tilläggsbelopp i förskola eller
annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8-4, fattade under
perioden 2021-05-11 till 2021-05-31, daterad 2021-05-31
Förteckning över beviljade ansökningar om tilläggsbelopp i förskoleklass,
grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6, 4.8, 6.7 och
5.8, fattade under perioden 2021-05-10 - 2021-05-31, daterad 2021-05-10
Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1 och 1.3, fattade under perioden
2021-01-29 - 2021-06-01 , daterad 2021- 06-01
Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om skolskjuts enligt
delegation nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 eller 2021/2022, fattade
under perioden 2021-05-11 - 2021-06-01, daterad 2021-06-01
Förteckning över beslut om avslag av ansökan om skolskjuts enligt delegation nr
3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2020/2021 eller 2021/2022 , fattade under perioden
2021-05-11 - 2021-06-01, daterad 2021-06-01
Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr.
2.6, 3.3, 4.4 och 6-4, fattade under maj månad, daterad 2021-06-01
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§ 78

Övrigt

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.
Ordföranden önskar nämnden en trevlig sommar.
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