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§ 46

Justering och dagordning

Stefan Andersson (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger
rum den 17 juni 2022 i Täby kommunhus.
Dagordningen godkänns därefter.
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Dnr BGN 2021/245-04

§ 47

Ekonomisk rapport per maj 2022 för barn- och grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en positiv avvikelse med
5,6 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader.
Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,7 mnkr. Prognosen för egen
regi är en positiv avvikelse med 7,2 mnkr och för anslagsfinansierade
kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 2,1 mnkr.
Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse, främst på grund av fler fritidselever och
förskolebarn än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på
grund av lägre kostnader än budgeterat. Egen regi redovisar lägre nettokostnader för
personal och prognostiserar ett överskott. Inklusive ombudgeterade medel från tidigare
år prognostiseras även ett ackumulerat överskott.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2022.
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Dnr BGN 2022/38-04

§ 48

Förslag till verksamhetsplan 2023

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och
planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges
utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de
kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt
investeringsplan för åren 2023-2025.
Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen
ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i
november 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 maj

2022.

Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del
avseende Förslag till verksamhetsplan 2023, daterat den 9 maj 2022, och överlämnar
förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Uttalande
Stefan Andersson (S) medges lämna ett skriftligt uttalande till protokollet (se bilaga).
Anteckning
Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) och Klas Lund (SD) inte deltar i
beslutet.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Controllerchef Anna Hellberg
Controller Marie Ängelid
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Barn- & Grundskolenämnden

Uttalande

2022-06-15

Ärende 3: Förslag till verksamhetsplan 2023
Vi Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende verksamhetsplan 2023 för Barn- och
Grundskolenämnden egen del utan hänvisar till vårt förslag till verksamhetsplan som vi presenterar
i oktober 2022.

Täby 2022-06-15
För Socialdemokraterna

S\,~~~~--stetan Andersson
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Dnr BGN 2022/79-00

§ 49

Sammanträdesdagar för barn- och grundskolenämnden år 2023

Barn- och grundskolenämnden ska besluta om sammanträdesdagar för nämnden år
2023. Veckodag för barn- och grundskolenämndens sammanträden år 2023 föreslås vara
onsdagar. Sammanträdestiden är kl. 18.00 om inte annat anges i respektive kallelse.
Förslag till sammanträdesdagar har förlagts med hänsyn till kommunens budgetprocess,
skollov samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna
sammanträdesdagar.
Förslag till sammanträdesdagar för barn- och grundskolenämnden år 2023 är:
Våren 2023

Hösten 2023

8 februari

20 september

22 mars

18 oktober

26 april

15 november

24maj

6 december

14juni

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 2023 i
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2022.
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Dnr BGN 2022/119-60

§ 50

Information - Lediga platser och kö i förskolan

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en rapport daterad den 20 maj 2022 med
information om lediga förskoleplatser i kommunen samt statistik över köande barn.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 51

Information - lnsynsbesök vårterminen 2022

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts ett bildspel med information om de
insyns besök hos fristående grundskolor som har skett under vårterminen 2022.
Stabschef Henrik Mattisson föredrar ärendet.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr BGN 2022/55-61

§ 52

Information - Rapportering av skolfrånvaro

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 1 juni 2022
av inledda utredningar om skolfrånvaro samt uppföljning av elever med fortsatt hög
frånvaro per maj 2022.
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman föredrar ärendet.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 53

Information om inkomna klagomål

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan
föregående sammanträde, daterad den 8 juni 2022.
Barn- och grundskolenämndens beslut

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 54

Information om ärenden från Skolinspektionen

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en sammanställning daterad den 8 juni 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

§ 55

Anmälan om kränkande behandling

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 25 april 2022 till
6 juni 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2022/27-69

§ 56

Anmälan av skrivelser m.m.

Förteckningar daterade den 7 juni 2022 och 8 juni 2022 över skrivelser m.m. anmäls och
läggs till handlingarna.
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Dnr BGN 2022/26-69

§ 57

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna.
•

Förteckning över beslut om beviljade ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5.5, fattade under perioden 2022-04-20 - 2022-06-07, daterad

•

Förteckning över beslut om avslag på ansökningar om skolskjuts enligt delegation
nr 3.7, 4.5 och 5 .5, fattade under perioden 2022-04-20 - 2022-06-07, daterad

2022-06-07

2022-06-07

•

•

Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök
i grundsärskola enligt delegation nr. 1.1 och 1.3, fattade under perioden 2022-0315 -2022-06-07, daterad 2022-06-07
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 2022-04-20 - 20220-06-07, daterad
2022-06-07

•

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 2022-04-20 - 20220-06-07, daterad
2022-06-07

•

•

•
•
•

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 2022-04-20 - 2022-06-07, daterad 2022-06-07
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 2022-04-20 - 2022-06-07, daterad 2022-06-07
Förteckning över beslut om skol- och fritidshemsplacering enligt delegation nr.
2.6, 3.3 , 4-4 och 6-4, fattade under april och maj månad, daterad 2022-06-07
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-06-07
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2022-06-08
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§ 58

Övrigt

Ordförande Petter Norrthon (L) önskar nämnden en trevlig sommar.
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