PROTOKOLL

TÄBVO

2022-02-09

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Tid och plats för
sammanträdet

Onsdagen den 9 februari 2022 klockan 18.00 - 18.30
Täby kommunhus, rum 2544/Skype

Beslutande

Petter Norrthon {L), ordförande
Anna Gill berg Gustavsson (M), 1 :a vice ordförande, närvarar på distans
Stefan Andersson (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans
Carl Henrik Svenson (M) ersätter Lars Hagström (M), närvarar på distans
Gunilla Eldebro (M), närvarar på distans
Viktor Noren (M), närvarar på distans
Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans
Katariina Treville (L), närvarar på distans
Mikael Elevant (C) ersätter Benita Funke (C), närvarar på distans
Louise Hammargren (KD), närvarar på distans
Angelica Andersson (SD) §§ 1-2, 4-11 , närvarar på distans
Lena Östlund (M) ersätter Angelica Andersson (SD) § 3 p.g.a. jäv, närvarar
på distans

Ej tjänstgörande
ersättare

Deltar på distans: Lena Östlund (M) §§ 1-2, 4-11, Anna Lidvall Gräll (M),
Hans Ahlgren (L), Lars Tunberg (L), Gunilla Tömkvist (KO)

Insynsplats

Deltar på distans: Eva Pethrus (MP)

Övriga deltagare

Nämndsamordnare Kajsa Staaf, stabschef utbildning Henrik Mattisson
Deltar på distans: barn- och grundskolechef Kajsa Nyman,
personalföreträdare Carolina Morell, personalföreträdare Eva-Marie Eden

Paragrafer

§§ 1 - 11

Justering

Den 14 februari 2022
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Ordförande

Petter Norrthon (L)

Justerande

Angelica Andersson (SD)
§§ 1-2, 4-11
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Stefan Andersson (S)

§3

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ

Barn- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Överklagandetiden går ut

2022-03-08

Anslaget sätts upp

2022-02-15

Anslaget tas ned

2022-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, närarkiv plan 3
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§1

Justering och dagordning

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum måndagen den 14 februari 2022 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.
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§2

Förhandsinformation om bokslut 2021 för barn- och grundskolenämnden

Henrik Mattisson, stabschef utbildning, redogör muntligen förhandsinformation om
barn- och grundskolenämndens bokslut för år 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr BGN 2021/382-04

§3

Kyrkskolan och Skolhagenskolan bildar ny resultatenhet

Kyrkskolan och Skolhagenskolan är två resultatenheter i norra Täby med totalt 860 elever
i årskurserna F-9. Eleverna är fördelade med 418 elever i årskurs F-6 på Kyrkskolan och
442 elever i årskurs 7-9 på Skolhagenskolan. Enheterna ligger geografiskt nära varandra.
För att ge skolorna förutsättningar att ytterligare öka andelen legitimerade lärare, skapa
en mer strategisk skolledningsorganisation, samordna elevhälsan och frigöra mer
resurser till undervisning föreslås att Kyrkskolan och Skolhagenskolan bildar en ny
resultatenhet och således organiseras som ett gemensamt rektorsområde.
Ärendet har förhandlats enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
(MBL).

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022.
Anteckning
Det antecknas till protokollet att Angelica Andersson (SD) anmäler jäv och inte deltar i
handläggningen av ärendet.
Stefan Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera paragrafen.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att Kyrkskolan och Skolhagenskolan bildar en ny
resultatenhet per den 1juli 2022.
Uttalande
Stefan Andersson (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (bilaga).
Expedieras:
Controller Marie Ängelid

!Y.... . . .

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

just.sign:.~ ~

'Pro+otD\( ocvY\- och ~<urdstok
(\5 ml\ oö1 2.02-2.- D2- oq

b\~°'~()s_

so

Socialdemokraterna i Täby

Barn- och grundskolenämnden 2022-02-09

UTTALANDE
Ärende 3: Kyrkskolan och Skolhagenskolan bildar ny resultatenhet
I och med denna organisationsförändring har det framkommit att det råder stor oro i
Skolhagensskolans lärargrupp. När nu förändringen har beslutats vill vi
Socialdemokrater uppmana skolledningen att ta lärargruppens oro och inspel på högsta
allvar och därmed lägga full kraft på att se till att den kommande förändringen blir så
bra som möjligt för alla parter.

Täby, 2022-02-09
För Socialdemokraterna i BGN

Stefan Andersson (S)
Gruppledare
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Dnr BGN 2021/235-69

§4

Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya
vägar - en cykeltävling för kommunens skolor

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit
att införa en cykeltävling för kommunens skolor, i syfte att uppmuntra barn och
ungdomar att ta sig till skolan med cykel. Motionären lyfter fram fysisk aktivitet som en
hälsofrämjande faktor, samt cyklingens fördelar ifråga om trafiksäkerhet och luftkvalitet.
Barns och ungas hälsa har hög prioritet i Täby kommun, bland annat i form av ökad fysisk
aktivitet i olika former inom ramen för skoldagen. Med hjälp av Täbys cykelplan samt
Skolvägsprojektet utvecklas kommunens trafikmiljöer till att bli ännu tryggare för barn
och ungdomar. Då nya stadsdelar planeras beaktas miljöaspekter som att exempelvis
minska riskerna för lokal ansamling av luftföroreningar och inte bidra till försämring av
luftkvaliteten inom kommunen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 december 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att motionen Det är den som är ute och cyklar som.finner
nya vägar - en cykeltävling för kommunens skolor inte föranleder några ytterligare
åtgärder.
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Dnr BGN 2021/381-61

§5

Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärr- eller
distansundervisning

Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta att till skolchef för egen regi delegera
beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för låg- och
mellanstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a § förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
(FUSS).
Om distansundervisning har bedrivits för dessa elever i öppna skolenheter med stöd av 11
a § FUSS föreslås barn- och grundskolenämnden besluta att till rektor vid respektive
skolenhet delegera att kunna avräkna undervisningstid mot garanterad undervisningstid
enligt 7 § 2 st. FUSS.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1.

Barn- och grundskolenämnden beslutar att till skolchef för egen regi delegera
beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för låg- och
mellanstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a § förordning (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 att, i enlighet med 7 § andra stycket FUSS, besluta om avräkning av
distansundervisning mot garanterad undervisningstid.

Expedieras:
Utbildningschef Maria Assarsson
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman
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§6

Information om inkomna klagomål

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 2 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§7

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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Dnr BGN 2022/3-61

§8

Anmälan om kränkande behandling

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 6 december 2021 till
anmäls och läggs till handlingarna.

31 januari 2022
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Dnr BGN 2022/27-69

§9

Anmälan av skrivelser m.m.

En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 2 februari
handlingarna.

2022
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Dnr BGN 2022/26-69

§ 10

Anmälan av fattade delegations beslut

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

•

Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr.
2.6, 3.3, 4.4 och 6.4, fattade under november månad, daterad 2022-01-31
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar 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 2021-11-29 - 2022-01-31,
daterad 2021-11-29
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 2021-11-29 - 2022-01-31, daterad 2021-1129

•

•

•

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 2021-11-30 - 2022-01-31 daterad 2022-01-31
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 2021-11-30 - 2022-01-31 daterad 2022-01-31
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2021-11-30 - 2022-01-31, daterad
2022-01-31

•
•

Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2021-11-30 - 2022-01-31
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-02-02
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§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.
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