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§ 113 Justering och dagordning
Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum måndagen den 22 november 2021 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/11-04

§ 114 Utredning om likvärdig resursfördelning på gruppnivå och införande av
strukturbidrag
Förslag föreligger att införa ett strukturbidrag för elever folkbokförda i Täby kommun och
inskrivna i grundskola och förskoleklass i fristående resursskolor som begränsar sitt
mottagande till elever i behov av särskilt stöd och motsvarande inom egen regi. Bidraget
utgör en kompletterande del av grundbeloppet med syfte att säkra kvalitet och
likvärdighet i undervisningen för elever i behov av särskilda stödinsatser.
Utöver grundbelopp med strukturbidrag kan alla skolor fortsatt söka tilläggsbelopp för
kostnader hänförliga till elevers behov av extra ordinärt särskilt stöd på individnivå.
Riktlinjerna för tilläggsbelopp kvarstår således i enlighet med rådande lagstiftning.
Strukturbidraget kommer att finansieras inom befintlig budgetram.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning om
likvärdig resursfördelning på gruppnivå, daterad den 21 oktober 2021.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att införa strukturbidrag för elever
folkbokförda i Täby kommun och inskrivna i grundskola och förskoleklass i
fristående resursskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av
särskilt stöd och motsvarande inom egen regi. Beslutet träder i kraft från och med
den 1 januari 2022.
3. Barn- och grundskolenämnden beslutar om en strukturbidragsnivå om
35 tkr per elev/år under år 2022.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
Utredare Karin Ottander

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/78-61

§ 115 Svar på motion: Inrätta skolträdgårdar för Täby kommuns
grundskolor
Annica Gryhed (-) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 föreslagit att
tillsätta en utredning om hur Täby kommuns skolor kan ges förstärkta möjligheter att
införa och få stöd med skolträdgårdar. Motionären menar att skolträdgårdar, där elever
får lära sig om växter, odling och relationen mellan människa och miljö, ger möjligheter
till konkret och verklighetsförankrad undervisning där elevernas kunskaper om en god
miljö och en hållbar utveckling kan utvecklas.
Täby kommuns skolor har enligt läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och
fritidshemmet (Lgr11) ett uppdrag att genom ett miljöperspektiv bedriva undervisning om
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa
hållbar utveckling. Skolenheterna har stor frihet att styra sitt arbete mot uppställda mål,
och de har möjlighet att inrätta skolträdgårdar om det bedöms vara en relevant åtgärd i
det enskilda fallet. Det finns många olika sätt som skolorna kan arbeta, och arbetar, med
miljöperspektivet. Kommunen uppmärksammar även miljö- och hållbarhetsfrågor i olika
sammanhang där skolorna berörs.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inrätta skolträdgårdar för Täby
kommuns grundskolor.
Expedieras:
Kommunstyrelsen

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/242-61

§ 116 Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärr- eller
distansundervisning för högstadieelever i öppna skolenheter
Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta att till skolchef för egen regi delegera
beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för högstadieelever i
öppna skolenheter med stöd av 11 a-b §§ förordningen (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (FUSS).
Om distansundervisning har bedrivits för högstadieelever i öppna skolenheter med stöd
av 11 a-b §§ FUSS föreslås beslutanderätt delegeras till rektor vid respektive skolenhet att
kunna avräkna undervisningstid mot garanterad undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att till skolchef för egen regi delegera
beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för
högstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a-b §§ förordningen
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta (FUSS).
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att till rektor vid respektive skolenhet
delegera beslutanderätt att kunna avräkna undervisningstid mot garanterad
undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS, om distansundervisning med stöd av 11 a-b
§§ FUSS har bedrivits för högstadieelever i öppna skolenheter.
Expedieras:
Utbildningschef Maria Assarsson
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/7-09

§ 117 Revidering av barn- och grundskolenämndens delegationsordning
Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är en förteckning av ärendetyper där
barn- och grundskolenämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller en
förtroendevald. Delegationsordningen har setts över och ett tillägg föreslås.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning daterad
den 14 oktober 2021.
Expedieras:
Henrik Mattisson, stabschef utbildning

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/238-66

§ 118 Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala förskolor läsåret
2020/2021
Kvalitetsredovisningen är en sammanställning och analys av det systematiska
kvalitetsarbetet i Täbys kommunala förskolor läsåret 2020/2021. Den tar sin
utgångspunkt i hur förskolorna har arbetat för att nå läroplansmålen och
verksamhetsplanens mål under områdena omsorg, utveckling och lärande; normer och
värden och barns delaktighet och inflytande. Rapporten innefattar även avsnitten
medarbetarengagemang och ekonomi.
Läsåret 2020/2021 uppnår samtliga kommunala förskolor i Täby målen inom områdena
omsorg, utveckling och lärande och normer och värden. Inom områdena barns
delaktighet och inflytande, medarbetarengagemang och ekonomi uppnår två av tre
förskolor samtliga mål.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning för
Täbys kommunala förskolor läsåret 2020/2021, daterad den 21 oktober 2021.
Expedieras:
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman

ordf.sign:................................

just.sign:.................................

9
PROTOKOLL
2021-11-17

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Dnr BGN 2021/241-66

§ 119 Kvalitetsredovisning för Täbys kommunala grundskolor läsåret
2020/2021
Enligt skollagen (2010:800) fjärde kapitlet ska varje huvudman, förskole- och skolenhet
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Kvalitetsredovisningen är en sammanställning och analys av det systematiska
kvalitetsarbetet i Täbys kommunala grundskolor för läsåret 2020/2021.
Täbys kommunala grundskolor håller en fortsatt hög kvalitet vilket syns i de höga
kunskapsresultaten. Eleverna är mycket trygga i Täbys verksamheter och resultaten
rörande området normer och värden i Våga Visa-enkäten är fortsatt höga.
Läsåret har delvis präglats av en pandemi som ställt stora krav på verksamheterna att
säkerställa kvalitet och samtidigt leda grundskolor genom en till viss del osäker tillvaro.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning för
Täbys kommunala grundskolor läsåret 2020/2021, daterad den 1 november 2021.
Expedieras:
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 120 Information – Vaccination av barn 12-15 år
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman informerar om den vaccinering mot Covid-19
som inom kort kommer att påbörjas på kommunens högstadieskolor för barn 12 till 15 år.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 121 Information om inkomna klagomål
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 10 november 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 122 Information om ärenden från Skolinspektionen
En sammanställning daterad den 10 november 2021 av inkomna ärenden från
Skolinspektionen har tillsänts nämnden.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 123 Anmälan elever med hög frånvaro
En sammanställning daterad den 8 november 2021 av inkomna anmälningar om elever
med hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 124 Anmälan om kränkande behandling
Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 18 oktober 2021 till
8 november 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 125 Anmälan av skrivelser m.m.
En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 10 november 2021 anmäls och läggs till
handlingarna.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr BGN 2021/29-69

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
















Förteckning över delegationsbeslut daterad 2021-11-10
Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr.
2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under oktober månad, daterad 2021-10-28
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 2021-10-09 - 2021-11-08, daterad 2021-11-08
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 2021-10-09 - 2021-11-08, daterad 2021-11-08
Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2021-10-09
- 2021-11-08, daterad 2021-11-08
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 2021-10-09 2021-11-08, daterad 2021-11-08
Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 2021-10-09 2021-11-08, daterad 2021-11-08
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, fattade under perioden 2021-10-08 - 2021-11-08, daterad 202111-08
Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om tilläggsbelopp i
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6,
4.8, 6.7 och 5.8, fattade under perioden 2021-10-08 - 2021-11-08, daterad 202111-08
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§ 127 Övrigt
Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.
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