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§ 30

Justering och dagordning

Klas Lund (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum
torsdagen den 28 april 2022 kl. 13.00 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.
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Dnr BGN 2021/245-04

§ 31

Budgetuppföljning per mars 2022 för barn- och grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 4,4
mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.
Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,5 mnkr. Prognosen för egen regi
är en positiv avvikelse med 6,0 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader
prognostiseras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2022
för barn- och grundskolenämnden, daterad den 9 april 2022, och överlämna den till
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2022/52-04

§ 32 Användning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan
2022
Regeringen har beslutat om att föra samman statsbidraget för kvalitetssäkrande
åtgärder med statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som ett riktat bidrag
mot förskolan. Den nya bidraget benämns statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i
förskolan.
För bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor, varav Täby
kommuns bidragsram uppgår till 11 142 664 kronor.
Täby avser att använda bidragsramen inom tre olika delar. 35 procent av bidraget är
redan inkluderat i 2022 års grundbelopp för förskolan, åtta procent ska användas till att
förstärka kompetensen centralt inom avdelningen Stab utbildnings tillsynsenhet och
resterande 57 procent ska delas ut som ett tillfälligt pengpåslag under 2022 till alla Täbybarn som är inskrivna i förskolor i Täby kommun per den 1 maj 2022. Förslaget är att
pengpåslaget fördelas på heltids- respektive deltidspengen utifrån andelen av den totala
heltidspengens grundbelopp för 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan används i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 22 mars
2022.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att
underteckna enskilda beslut till huvudmän om det tillfälliga pengpåslag som
kommer betalas ut i samband med ordinarie utbetalning av grundbelopp i maj
2022.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
Processledare Martin Olsson
Redovisningsassistent Maria Svedman
Redovisningsassistent Tanja Kerkez
Systemadministratör Tobias Alvo
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Dnr BGN 2022/64-04

§ 33 Fördelning av statsbidraget skolmiljarden 2022
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor under år 2022.
Täby kommun erhåller genom fördelningen 11 981 518 kr.
Statsbidraget utbetalas vid två tillfällen med 5 990 759 kronor per utbetalningstillfälle och
föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby kommun per den 25
april 2022 respektive den 15 september 2022 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.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att statsbidraget skolmiljarden, i enlighet
med Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost
1:5:3, utbetalas vid två tillfällen och fördelas proportionellt mellan alla elever
folkbokförda i Täby kommun per den 25 april 2022 respektive den 15 september
2022 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan, under förutsättning att samma beslut fattas av gymnasie- och
näringslivsnämnden den 28 april 2022.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att
underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av statsbidraget
skolmiljarden.
Expedieras:
Controller Marie Ängelid
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Dnr BGN 2022/25-09

§ 34 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens
digitaliseringsarbete
KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i
huvudsak har säkerställt att verksamhetsutveckling genom digitalisering leder till
önskade effektvinster.
Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att säkerställa att arbetet när
det är möjligt sker samordnat över förvaltningsgränser samt att projekt följs upp på ett
systematiskt sätt.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnderna ger ett yttrande över
granskningens slutsatser senast den 30 maj 2022. Barn- och grundskolenämnden har
tagit fram Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens
digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas
granskning av kommunens digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022, till
kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens digitaliseringsarbete.
Expedieras:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsens diarium
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Dnr BGN 2020/135-10

§ 35 Yttrande i laglighetsprövning om kvalitetspeng
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun beslutade den 16 september 2020, § 68,
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).
Nämnden har den 15 september 2021, § 88, beslutat om att överklaga förvaltningsrättens
dom till kammarrätten, utveckling av grunderna skedde genom nämndens beslut den 20
oktober 2021, § 99. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Klagandena har
yttrat sig varefter kommunen getts möjlighet att yttra sig.
Nämnden lämnar in ett kort yttrande. I huvudsak hänvisar yttrandet till vad som tidigare
framförts. Kommunens uppfattning är att det som kommunen tidigare har anfört visar
varför förvaltningsrättens upphävande var felaktigt och att det klagandena nu anför i
huvudsak redan har bemötts.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att yttra sig i kammarrättens mål 6720-21 i
enlighet med det som framgår av Yttrande i mål nr 6760-21 angående
laglighetsprövning enligt kommunlagen, daterat den 8 april 2022.

Anteckning
Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) inte deltar i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Expedieras:
Kammarrätten i Stockholm, avd 01, kammarrattenistockholm@dom.se
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Dnr BGN 2022/51-00

§ 36 Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för
barn- och grundskolenämnden
Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens
dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och
bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har
bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2021).
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Årsrapport från
dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för barn- och grundskolenämnden,
daterad den 22 februari 2022.
Expedieras:
Dataskyddsombud Anna Brantberger för vidare expediering internt
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Dnr BGN 2022/46-60

§ 37 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
Fjärilen Blåvingekonceptet AB, Fjärilen Blåvinge
Fjärilen Blåvinge konceptet AB (org. nr. 559015-6500) har till barn- och
grundskolenämnden den 18 februari 2022 inkommit med en ansökan om byte av lokal för
Förskolan Fjärilen Blåvinge. Från lokaler på Tappvägen 3, till lokaler på Armévägen 6163, vilket föranleder ett nytt godkännande. Sökande bedöms ha förutsättningar att
bedriva fristående förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Fjärilen Blåvinge konceptet
AB (org. nr. 559015-6500), att bedriva fristående förskola i lokaler på Armévägen
61-63, 187 64 Täby.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller från och med den
1 juni 2022.
3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att huvudmannen ges bidrag för varje
bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns Regler för placering, peng och
avgift.
4. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller under
förutsättning att godkänt brandutlåtande för lokalen ska erhållas innan lokalerna
tas i bruk.
Expedieras:
Tillsynsansvarig Helena Vik för vidare expediering till sökande
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§ 38 Information - Studie- och yrkesvägledning i Täby
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om arbetet med
studie- och yrkesvägledning i Täby kommun.
Henrik Mattisson, stabschef utbildning, föredrar ärendet.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 39 Information - Statistik skolvalet läsåret 2022/2023
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med statistik från skolvalet inför
läsåret 2022/2023.
Henrik Mattisson, stabschef utbildning, föredrar ärendet.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 40 Information om inkomna klagomål
Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 20 april 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 41 Information om ärenden från Skolinspektionen
Inga nya 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

§ 42 Anmälan om kränkande behandling
Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 21 mars 2022 till
11 april 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2022/27-69

§ 43 Anmälan av skrivelser m.m.
En förteckning över skrivelser m.m. daterad den 20 april 2022 anmäls och läggs till
handlingarna.
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Dnr BGN 2022/26-69

§ 44 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 mars månad, daterad 2022-04-14
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 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad 2022-04-19
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 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad 2022-04-19
Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad
2022-04-19
Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad
2022-04-19
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 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad
2022-04-19
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 2022-03-15 - 2022-04-19, daterad
2022-04-19
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§ 45 Övrigt
Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde.
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