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§ 12

Justering och dagordning

Anita Börlin (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum
måndagen den 28 mars 2022 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.
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Dnr BGN 2020/73-04

§ 13

Årsredovisning 2021 för barn- och grundskolenämnden

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag,
mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.
För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2021 har
kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden
är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås.
Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 35,8 mnkr vilket
motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.
Årets investeringar uppgår till 92,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,3
mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 för barn- och
grundskolenämnden daterad den 24 februari 2022, och överlämna den till
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.
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Dnr BGN 2022/35-04

§ 14 Ombudgetering av driftsanslag avseende bokslut år 2021 för barnoch grundskolenämnden
Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015.
Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets
slut till kommande års budget.
Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse med 35,8 mnkr för
driftbudgeten enligt bokslut 2021. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 6,7
mnkr till år 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att medge barn- och grundskolenämnden att ombudgetera
6,7 mnkr av 2021 års utfall till driftsbudgeten år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterat
den 11 februari 2022.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2020/148-04

§ 15 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för barn- och
grundskolenämnden
Uppföljning för 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men
att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.
Vid kontroll av att respektive chef har informerat sina anställda om vilken sekretess som
råder visar resultatet en större avvikelse, då få läskvittenser har rapporterats. Rutinen och
uppföljningen av rutinen ska utvecklas.
Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning
av intern kontrollplan 2021.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan
2021 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 24 februari 2022, och överlämna
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av
intern kontroll.
Expedieras:
Processledare Charlotte Bjärkedal
Utredare Åsa Liljekvist
Skoljurist Yvonne Murray
Utredare Karin Ottander
IT-strateg Cecilia Redner
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2021/244-69

§ 16 Upphandling av elevregister och webbaserat skolvalssystem
Täby kommuns befintliga avtal avseende elevregister och webbaserat skolvalssystem
löper ut under vårterminen 2023, varför kommunen nu avser genomföra en ny
upphandling avseende webbaserat elevregister samt skolvalssystem för förskola,
grundskola, fritidshem samt särskola. Systemet ska också hantera administration för
nämnda skolformer samt gymnasiet.
Systemet ska innefatta stöd för processerna inom elevadministration, resursfördelning,
fakturering, samt val till förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem. Som option
ska det även vara en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa ett mellanarkiv för
verksamheten Utbildning.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar, under förutsättning att likalydande beslut fattas
av gymnasie- och näringslivsnämnden, att delegera till utbildningschef att godkänna
anbudsinfordran/upphandlingsdokument, anta leverantör, teckna avtal samt, om
nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende elevregister och
webbaserat skolvalssystem.
Expedieras:
Vendela Emmelin, inköpsenheten
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Dnr BGN 2022/47-61

§ 17 Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från Nordic International
School AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående grundskola
Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Täby kommun från och med
läsåret 2023/2024. Täby kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun förhåller sig positiva till nyetableringen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända yttrande daterat den 24 februari
2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Nordic International School ABs
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
grundskola (dnr 2022:696).
Reservation
Anita Börlin (S) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras:
Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se
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Dnr BGN 2022/22-04

§ 18 Yttrande avseende revisorernas granskning av budgetuppföljningsoch prognosrutiner
KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur uppföljning och
avstämning sker av verksamhetsplan och budget samt vilka rutiner och processer som
finns vad gäller de prognoser kring helårsutfall som sker löpande under året. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas
uppföljnings- och avstämningsrutiner samt rutiner och processer för prognoser kring
helårsutfall i allt väsentligt är tillräckliga och ändamålsenliga.
Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att förfina de rutiner som
finns gällande prognosarbetet.
Revisionen önskar att barn- och grundskolenämnden ger ett yttrande över granskningens
slutsatser senast den 30 april 2022.
Barn- och grundskolenämnden har tagit fram Yttrande avseende revisorernas
granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 22 februari 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas
granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 22 februari 2022,
till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av budgetuppföljnings- och
prognosrutiner.
Expedieras:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsens diarium
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Dnr BGN 2021/236-69

§ 19 Svar på motion: Vårt viktigaste livsmedel - information om minskad
konsumtion av vatten
Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 yrkat
att Täby kommun ska ta fram utbildningsmaterial gällande hushållning av vatten riktat
mot hushåll och skolor.
Täby kommuns skolor har enligt läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (Lgr11)
ett uppdrag om att varje elev efter genomgången grundskola ska ha tillskansat sig
kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Inom ramen
för sitt uppdrag har skolenheterna stor frihet att styra och utforma sitt arbete mot
uppställda mål.
Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 mars 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Vårt viktigaste livsmedel - information om
minskad konsumtion av vatten, inte föranleder några ytterligare åtgärder.
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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Dnr BGN 2022/42-61

§ 20 Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser år 2021
Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet
som bedrivs inom skolhälsovården i Täby kommuns grundskolor och grundsärskolor.
Vårdgivarens ansvar är bland annat att skapa en säkerhetskultur i verksamheter som
utför hälso- och sjukvårdande arbete, där alla medarbetare får utbildning och fortbildning
i patientsäkerhetsfrågor.
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som
har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Elevhälsans
medicinska och psykologiska insatser, daterad den 24 februari 2022.
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Dnr BGN 2022/48-61

§ 21 Information - Diagnostiskt prov i matematik höstterminen 2021
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel och en skriftlig rapport över
resultatet från det diagnostiska prov i matematik som utfördes under höstterminen 2021.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr BGN 2022/55-61

§ 22 Information - Rapportering av skolfrånvaro
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning av frånvaroutredningar
som inletts under perioden 30 november 2021 till 10 mars 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr BGN 2022/40-61

§ 23 Information - Internutredning om kränkande behandling
Utbildningschef Maria Assarsson informerar om att det har förekommit skäl för att
granska hanteringen av kränkande behandling på en av kommunens grundskolor. En
internutredning har utförts och nämnden informeras om utredningens resultat, och vilka
åtgärder som kommer att vidtas.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 24 Information om inkomna klagomål
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 16 mars 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 25 Information om ärenden från Skolinspektionen
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad
den 16 mars 2022 över inkomna ärenden från Skolinspektionen.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr BGN 2022/3-61

§ 26 Anmälan om kränkande behandling
Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 7 februari 2022 till
14 mars 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2022/27-69

§ 27 Anmälan av skrivelser m.m.
En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 16 mars 2022 anmäls och läggs till
handlingarna.
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Dnr BGN 2022/26-69

§ 28 Anmälan av fattade delegationsbeslut
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 februari månad, daterad 2022-03-11
Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2021-11-30
- 2022-03-14, daterad 2022-03-14
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-02-01 - 2022-03-14, daterad
2022-03-14
Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-02-01 - 2022-03-14, daterad
2022-03-14
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 2022-02-07 - 2022-03-14,
daterad 2022-02-07
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 2022-01-31 - 2022-03-14,
daterad 2022-01-31
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 2022-02-01 - 2022-03-14, daterad 2022-03-14
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 2022-02-01 - 2022-03-14, daterad 2022-03-14
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-03-16
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§ 29 Övrigt
-

-

-

Utbildningschef Maria Assarsson informerar om kommunens arbete med
mottagande av nyanlända elever från Ukraina.
Med anledning av det förändrade omvärldsläget informerar utbildningschef Maria
Assarson om verksamhetens scenarioplanering för eventuella händelser där
verksamheten under kortare period kan behöva bedrivas utan tillgång till digitala
system.
Stabschef Henrik Mattisson informerar om att den fristående skolan Runborg i
Täby kyrkby meddelat att skolans verksamhet kommer att börja avvecklas från
och med läsåret 2022/2023.
Lars Tunberg (L) frågar hur arbetet ser ut med att hantera våldssituationer på
skolor, och om det förekommer övningar för sådana situationer. Utbildningschef
Maria Assarsson uppger att samtliga skolor har en plan mot hot och våld. Under
hösten skedde en fortbildningsinsats med skolledare från både kommunala och
fristående verksamheter kring hantering av händelser av pågående dödligt våld.
En viktig aspekt är även att öva med personalen på hur de ska leda eleverna i en
sådan händelse.
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