PROTOKOLL

TÄBYU

2021-10-20

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Tid och plats för
sammanträdet

Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 18.00 - 19.15
Täby kommunhus, TKH4747/Skype

Beslutande

Petter Norrthon (L), ordförande
Anna Gillberg Gustavsson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans
Stefan Andersson (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans,§ 100,
närvarar ej § 99 p.g.a . jäv
Ingen tillgänglig ersättare för Stefan Andersson (S) § 99
Carl Henrik Svenson (M), närvarar på distans, ersätter Lars Hagström (M)
Eva von Wowern (KD), närvarar på distans, ersätter Gunilla Eldebro (M)
Viktor Noren (M), närvarar på distans
Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans
Hans Ahlgren (L), närvarar på distans, ersätter Tove Skytt (L)
Mikael Elevant (C), närvarar på distans, ersätter Benita Funke (C)
Gunilla Törnkvist (KD), närvarar på distans
Angelica Andersson (SD), närvarar på distans

Ej tjänstgörande
ersättare

Deltar på distans: Stefan Flemström (M) § 100, Anita Bärlin (S) § 100 (deltar
ej § 99 p.g.a. jäv), Klas Lund (SD)

lnsynsplats

Deltar på distans: Eva Pethrus (MP)

Övriga deltagare

Nämndsamordnare Kajsa Staaf
Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, barn- och
grundskolechef Kajsa Nyman, stabschef Henrik Mattisson,
personalföreträdare Carolina Morell, personalföreträdare Eva-Marie Eden
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Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag
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Barn- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum
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Överklagandetiden går ut
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Dnr BGN 2020/135-10

§ 99

Komplettering av överklagande till kammarrätten

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun (nämnden) beslutade den 16 september
att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 2019/2020.
Förvaltningsrätten beslutade i dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20, att upphäva
beslutet på grund av att detta ansågs stå i strid med 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800).
2020, § 68,

Nämnden har den 15 september 2021, § 88, beslutat om att överklaga förvaltningsrättens
dom till kammarrätten där det yrkas att Täby kommun ska få prövningstillstånd samt att
kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa barn- och
grundskolenämnden i Täby kommuns beslut den 16 september 2020 § 68. Nämnden har
fått anstånd med att inkomma med grunder till sitt överklagande till den 21 oktober 2021.
Nu föreslås att nämnden kompletterar sitt överklagande genom att anföra i huvudsak
följande grunder för överklagandet. De lokala förhållandena i Täby är sådana att det både
är möjligt och rimligt att, utöver ordinarie resursfördelning och övriga insatser, arbeta
med stimulansmedel för att bidra till samtliga elevers måluppfyllelse. Denna
resursfördelning, kvalitetspengen, beaktar elevernas olika förutsättningar och behov. Den
utveckling kvalitetspengen syftar till att skapa, gynnar alla elever och särskilt de elever
som riskerar att inte nå målen för utbildningen. Sett till den andel som kvalitetspengen
utgör av den totala budgeten som används för grundskolan i Täby och även i relation till
de lokala förhållandena i kommunen, strider det därför inte mot 2 kap. 8 b § skollagen att
fördela medel i enlighet med det överklagade beslutet. Beslutet strider inte heller mot
någon annan bestämmelse i det skolrättsliga regelverket. Vidare anförs skäl kring varför
prövningstillstånd ska meddelas.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021.
Yrkanden
Viktor Noren yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Anna Gillberg
Gustavsson (M) och Hans Ahlgren (L) biträder yrkandet.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag.
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Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att komplettera sitt överklagande av
förvaltningsrättens dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20, genom att anföra
det som framgår av Komplettering av överklagande i mål nr 6760-21 angående
laglighetsprövning enligt kommunlagen, daterat den 20 oktober 2021.

2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.

Anteckning
Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) och Anita Börlin (S) anmäler jäv
och inte deltar i handläggningen av ärendet.
Det antecknas till protokollet att Angelica Andersson (SD) inte deltar i beslutet.
Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera paragrafen.
Expedieras:
Kammarrätten i Stockholm
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Dnr BGN 2021/181-69

§ 100 Svar på remiss: nytt yttrande över förslag att avyttra fjorton
förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl)
Kommunstyrelsen behandlade den 31 maj 2021, § 104, remittering av förslag om
försäljning av 14 förskolefastigheter som anses sakna strategisk betydelse för kommunen
som fastighetsägare och där privata utförare är hyresgäster.
Med anledning av att barn- och grundskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i
kommunen beslutade kommunstyrelsen att inhämta nämndens synpunkter på en
eventuell försäljning av förskolefastigheterna innan kommunfullmäktige tar ställning till
frågan.
Barn- och grundskolenämnden beslutade den 15 september 2021, § 85, att översända
yttrande daterat den 31 augusti 2021 som svar på kommunstyrelsens remiss. I efterhand
har framkommit att den bilaga, i vilken de förskolor som är aktuella för avyttring framgår,
hade bortfallit i kallelsen till barn- och grundskolenämndens sammanträde. Med
anledning av att en handling saknades vid nämndens sammanträde föreslås att beslutet
som fattades av nämnden den 15 september 2021 upphävs och att nämnden fattar beslut
om att översända ett nytt yttrande till kommunstyrelsen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021.
Yrkanden
Viktor Noren (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Stefan Andersson (S) yrkar avslag.
Ordföranden ställer yrkandet om bifall mot yrkandet om avslag under proposition och
finner att nämnden beslutar om bifall till kommunledningskontorets förslag.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att upphäva sitt tidigare beslut som
fattades den 15 september 2021, § 85, om översändelse av yttrande daterat den 31
augusti 2021 till kommunstyrelsen som svar på remittering av förslag att avyttra
fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl).

2.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända ett nytt yttrande daterat
den 14 oktober 2021 till kommunstyrelsen som svar på remittering av förslag att
avyttra fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl).

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
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Reservation
Stefan Andersson (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Ärende 5: Remittering av förslag att avyttra förskolefastigheter
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot nämndens beslut att ställa sig positiv till att avyttra
förskolefastigheter. Vi anser att fastigheterna bör behållas i kommunens ägo. Innan en försäljning
eventuellt kan göras bör det finnas definition och dokumentation kring vilka förskolefastigheter
som anses ha strategisk betydelse. Man bör även ha ett underlag för den demografiska
utvecklingen för de områden i kommunen där fastigheterna ligger för att kunna bedöma framtida
behov.

Täby 2021-10-20
För Socialdemokraterna

Stefan Andersson

