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Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden:

Datum Tisdagen den '16 mars 2021

Tid kl. '18.00-22.15

Plats Ruggcn, Alccahusct samt distans via Tcams
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Sammanträdesdatum 202 I
-03- I 6

Förvaringsplats för protokollet Arkivet
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Österåker

Närvarolista

Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Hampc Klein, X
ordförande

L Kerstin Lidman, vice X*
§ 2 5-52114 Peter B.§2:5-

ordförande §2z'l4

S Ingela W'estcrluncl, 2:e X
vice ordförande

M Annika I AÖÖV Xx

M Peter Rönnlund X*

M Christer Rydén X

L Karina I,.iedbcrg X*

C Pontus Löfstrand X*

KD Kersn'n Sundberg X*

5 Gunilla Niss X*

RP Peter Xummert X

5D Lcif I'Iaag X*

V Mauricio Contreras X 3? 2:1-2:3, §2:7-2: [4 Carl-I-"Icnrik L

§2:'1-2:3, 52:7-

2:14

MP Michael Solandcr X“
§ 2:1 Birgitta II :22:1

Pctcr Bmmstcdt

Karin Frcdmzm

Gunnar W"idf0rss

ÅA/Izlthins Olsson

B 'tm Holm

Carl-Henrik Lekman

*rhamnlohan

Ulrika
'

en

Louise Furncss

Kerstin ohzmscn'*

Erika F
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essica

NI 'ma Selenius“

Sura Salminen

*Deltar på distans Via 'I'eams
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Österåker

Register till Förskole- och grundskolenämndens protokoll I6

mars 202I

§ 221 Upprop

§ 2:2 Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 2:3 Fastställande av dagordning

§ 2:4 Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021

§ 2:5 Förskole- och grundskolenämndcns verksamhetsberättelse 2021

§ 2:6 Återrapportering av uppdrag i budget 2021- Rcvidcrade riktlinjer för

förskola och pedagogisk omsorg

§ 2:7 Redovisning av Med målen i sikte.

§ 2:8 Offentlighct och närvarorätt vid sammanträden

\\ 2:9 Svar på motion nr '14/2020 av Norma Aznar (\7)- Granska

cffcktiviscringskraven inom skolan

§ 2:10 Svar på förslag från Mauricio Centreras (V)

\\ 2:10 1) Svar på förslag från Michael Solander (MP)

§ 2:1 '1 Meddelanden/postlista

\\ 2:12 Redovisning av delegationsbeslut

'33 2:13 Övriga frågor

(\ 2:14 17"(")rvaltningcn informerar

M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:|

Upprop

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Uppropct fastställs enligt ovan.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:2

Val av justerare och information

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämndcn utser Ingela W/estcrlund (8) till justerare.

Protokollet justeras senast torsdagen den 25 mars kl 08.00, kansliet, Alccahuset,

Åkersberga.

Sammanfattning

Hampa Klein (M) föreslår Ingela W'esterlund (5) till justerare. Protokollet

föreslås justeras senast torsdagen den 25 mars senast kl 08.00, kansliet,

Alccahuset, Åkersberga.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:3

Fastställande av dagordning

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Dagordningen fastställdes enligt utkast med tillägg av ärende '101).

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Nytt ärende: Michael Solander (MP) yrkar att följande ärende ska hanteras vid

dagens sammanträde: Beslut taget i Kommunstyrelsens arbetsutskott angående

att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida skolstruktur i

Österåkers kommun.
Ordfc'årandc beslutar att ärendet tas upp som beslutsärendc 10 1) på dagens

sammanträde.

Övriga frågor

Leif Haag (SD) har tidigare anmält en övrig fråga angående antal inplanerade

sammanträden i 'IF'Örskcüe- och grundskolenämndcn.

W467”
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:4 Dnr. FGN 2021/0004

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 202I

Förskole- och grundskolenämndens beslut

'1. Godkänna Förskole- och grundskolcnämndcns månadsuppföljning per

februari 2021.

2. Overlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förskole- och grundskolcnämndcns nettokosmadcr till och med februari 2021

uppgår till 163,6 mnkr Vilket utgör 16% av hclårsbudgct. Budgetavvikclsen är

6,1 mnkr mot pcriodbudgct.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021 -03- l
'1.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsfön'altningens beslutsförslag

innebärande att

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens månadsuppföljning per

februari 2021.

2. Overlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Förskolc- och grundskolenämnden beslutar enligt

Hampa Kleins (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen
.Ak t

øbçäw
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:5 Dnr. FGN 2021/0003

Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2020

Förskole- och grundskolenämndens beslut

'1. Godkänna verksamhetsberättelse 2020 för Förskole- och

grundskolcnämndcn.

2. Överlämna verksamhetsberättelse 2020 för Förskole- och

grundskolenämndcn till Kommunstyrelsen.

Ingela Westerlund (S) lämnar en protokollsanteckning
lå'örskolc- och grundskolenämndens vcrksamhctsbcrättclsc för 2020 är som
helhet en korrekt beskrivning av det gänga året. Den speglar Väl den politik

som Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för. Men
vi Socialdemokrater har högre ambitioner och framför därmed följande kritik:

0 att målet om 5.2 barn per årsarbetare har inte fölverkligats.

0 att det inte under 2020 gjordes en plan på hur kommunen skulle bereda

plats för de barnskötare som med kommunens försorg utbildas till

försk(:›llämre.

0 att inte kriteriet minskade barngrupper finns med i planen för

utbyggnad av förskolor.

0 att upprustningcn av våra lärmiljöer inte prioriteras högre.

0 att all personal inom förskola och skola har god kompetens kring

funktionsvariationcr är ett bra mål men inte tillräckligt. Vi

Socialdemokrater anser att kunskapen ska gälla alla som direkt eller

indirekt arbetar eller planerar för barn och elever som vi tidigare har

utvecklat i en motion.

0 att det satsas för lite på elevhälsan när all forskning visar på att den

psykiska ohälsan ökar hos barn och unga.

0 Vi Socialdemokrater efterlyser en tydligare resursfördelning där alla i sin

utbildning från förskola till gymnasium kan utvecklas fullt ut efter sin

förmåga. Det går genom att skapa en clcvpeng istället för

barn/skolpcng.

0 att inte lärarlönclyftct pcrmanentats för att få och behålla kompetens

och behöriga lärare.

0 att förskolan är undcrñlmnsicmd,
0 att skolan är undcrñnansierad,

0 att pedagogiska omsorgen är underñnansicrad,

0 att år av effektiviseringar och skattesänkningar ger de facto en skola

som inte tar tillvara alla barn och ungdomars fulla potential.

Mä; ›

usterandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanfattning

Förskole- och grundskolenämndcn redovisar ett överskott om '16,3 mnkr.

Resultatet fördelar sig med ett underskott om 2,3 mnkr på intäkter och ett

Överskott om 18,5 mnkr på kostnadssidan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-16.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att

'1. Godkänna verksamhetsberättelse 2020 för Förskole- och

grundskolcnämnden.

2. Överlämna verksamhetsberättelse 2020 för Förskole- och

grundskolcnämnden till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt

Hampa Kleins (M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen
."L\k t

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

[TGN
§ 2:7 Dnr. FGN 2021/0304

Redovisning av Med målen i sikte

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Informationen om resultaten från cnkämndersökningen Med målen i sikte

noteras till protokollet.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en cnkätundcrsökning, Med målen i

sikte (MMIS) som riktar sig till samtliga utförare inom förskola och grundskola

i Österåkers kommun. Årets resultat visar på goda resultat inom både förskola

och grundskola, både ur ett barn/clevpcrspckdv och ur ett vårdnadshavar- och

personalpcrspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsfön'altningcns beslutsförslag

innebärande att informationen om resultaten från enkätundersökningen 'Med

målen i sikte noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Förskole- och grundskolenämndcn beslutar enligt

Hampa* Kleins (M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Akt

510
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

'FGN
§ 2:8 Dnr. FGN 2021/0040

Offentlighet och närvarorätt vid sammanträden

Förskole- och grundskolenämndens beslut

'1. Med hänvisning till gällande lagstiftning, dels till det av

Kommunfullmäktige antagna reglementet för Förskole- och

grundskolcnämnden, till protokollet notera att bestämmelserna och

formerna för offentlighet och nämntorätt för nämnden är tillfyllcst

samt,

2. Konstatera att det inom det legala regelverket redan finns och framöver

fortsatt ges en möjlighet för nämnden att, när så är påkallat, genom
majoritctsbcslut tar ställning till om ett sammanträde, helt eller delvis

ska vara offentligt och i så fall även fattar beslut: om eventuell

närvarorätt för utomstående.

Sammanfattning

En nämnds sammanträden ska enligt Kommunallagcn (KL) 6 kap. 25 § hållas

inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska

vara offentliga, om fullmäktige medgett det, något som också framgår av

gällande reglemente.

Regler som medger någon generell närvarorätt i kommunala nämnder finns

inte i KL. däremot gäller enligt KL 6 kap. 26 § att en nämnd får kalla en

ledamot eller ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en

revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att nån/'ara vid

ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Dä fråga uppkommit kring formerna för Förskole- och grundskolcnämndens

sammanträden beträffande offentlighet m.m. föreslår förvaltningen att

nämnden- i förtydligande syfte- fattar beslut om nämndens fortsatta hantering

av offentlighet samt närvaro vid nämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-10.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att

1. Med hänvisning till gällande lagstiftning, dels till det av

Ko111munfullmäktigc antagna reglementct för Förskole- och

grundskolcnämndcn, till protokollet notera att bestämmelserna och

formerna för offentlighet och nänrarorätt för nämnden är tillfyllcst

samt,

2. Konstatcra att det inom det legala regelverket redan ñnns och framöver

fortsatt ges en möjlighet för nämnden att, när så är påkallat, genom

Mä)
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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majoritctsbeslut tar ställning till om ett sammanträde, helt eller delvis

ska vara offentligt och i så fall även fattar beslut om eventuell

närvarorätt för utomstående.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Förskole- och grundskolcnämndcn beslutar enligt

I-Iampc Kleins (M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:9 Dnr. FGN 2020/0321

Svar på motion nr I4/2020 av Norma Aznar (V)- Granska

effektiviseringskraven inom skolan

Förskole- och grundskolenämndens beslutar föreslå Kommunstyrelsens

arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Motion nr 14/2020 anses besvarad med hänvisning till att utvärdering av

effektiviseringar ingår i ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning

I motionen föreslås att konsekvenserna av effektiviseringskravcn i skolan

utvärderas och att resultatet ska ligga till grund för den kommunala
budgetproccsscn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-08.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningms beslutsförslag

innebärande att motion nr 14/2020 anses besvarad med hänvisning till att

utvärdering av effektiviseringar ingår i ordinarie budgetpmcess.

Propositionsordning

Ordförande frågar Om 13'örslçole- och grundskolenämndcn beslutar enligt

Hampa Kleins (M) yrkande finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

A k t

//ø-äv
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:10

Svar på förslag från Mauricio Contreras (V)

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

30
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:10 b Dnr. FGN 2021/0066

Svar på begäran från Michael Solander (MP) att införa ny punkt

på dagordningen avseende beslut i KSAU

Förskole- och grundskolenämndens beslutar

Uppdra åt presidiet att bereda ärendet Vidare.

Sammanfattning

Michael Solander (MP) föreslår att ett nytt ärende avseende ett i

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat ärende om uppdrag till

kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida skolstruktur, bereds i

nämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Michael Solander (MP) yrkar på att uppdra till presidiet att yttra

sig för Förskole- och grundskolenämndcns del till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Ham e Klein M vrkar å att u_ adm åt Förskole- och rrundskolenänmdcns
. . å»

prcsmhum att bereda ärendet Vldarc.

Michael Solander (MP) yrkar på att uppdra åt presidiet att yttra sig å nämndens

vägnar angående föreliggande förslag.

Ingela Westerlund (S) biträder Michael Solanders (MP) yrkande.

Peter Nummcrt (RP) biträder Michael Solandcrs (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande frågar om li'vörskolc- och grundskolcnämnden beslutar enligt

Hampa. Kleins (M) yrkande eller enligt Michael Solandcrs (MP) yrkande och

ñnncr att nämnden beslutar enligt Hampc Kleins (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röster enligt Hampe
Kleins (M) yrkande röstar jag, den som röstar enligt Michael Solandcrs (MP)

yrkande röstar ncj. Röstningcn genomfördes och föll ut med 9 ja-röstcr och 5

nej- röster. Rösmingsprotokoll bifogas protokollet som bilaga 3.

Wvåö
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022)
FGN 202|l0066

Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A

M Annika Lööf X

M Peter Rönnlund X

M Christer Rydén X

L Kerstin Lidman, 1:e vice ordf. Peter B. X

L Karina Liedberg X

C Pontus Löfstrand X

KD Kerstin Sundberg X

8 Ingela Westerlund, 2:e vice ordf. X

5 Gunilla Niss X

RP Peter Nummert X

SD Leif Haag X
Carl-

V Mauricio Contreras Henrik L. X

MP Mikael Solander X

M Hampe Klein, ordförande X

Ersättare

M Peter Bramstedt

M Karin Fredman

L Gunnar W'idforss

C Mathias Olsson

KD Birgitta Holm

8 Carl- Henrik Lekman

S johan Dagerhamn

SD Ulrika Hillgren

Resultat 9 5



Justerandes signaturer

Österåker

FGN § 2:1 '1 Dnr. FGN 2021 /0005

Meddelanden och information vilka anmäles i Förskole- och

grundskolenämnden

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och

som är av vikt redovisas för Förskole- och grundskolenämnden. Meddelanden

och information ñnns i sin helhet hos kansliet efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Förskole- och

grundskolcnämnden under perioden 2020-01-23- - 2021 -03-09.

Dokumentnr. 1.

FGN 2021/0055-01 Överklagande av beslut om skolplacering Söraskolan I-Överklagande

FGN 2021/0054-01 Överklagande av beslut om skolplacering RöIIingbyskolan I-Överklagande

FGN 2021/0053-01 Överk|agande av beslut om skolplacering Sjökarbyskolan I-Överklagande

FGN 2021/0052-01 Förfrågan från StorSthlm angående intention att medverka I-Skrivelse

vid kommungemensamt medfinansieringsintyg för

processledare för de regionala, branschspecifika

kompetensråden

FGN 2021/0013-03 Ansökan om strukturbidrag Helleborusskolan Täby v (I-Ansöklan

FGN 2021/0013-02 Ansökan om strukturbidrag Mellansjö skola I-Ansökan

FGN 2021/0013-01 Ansökan och om strukturbidrag Aktiviaskolan I-Ansökan

FGN 2021/0050-01 Avtal forskningsöversiktspråkutvecklingiförskolan (Ifous) l-Avtal

FGN 2021/0042-01 Motion nr 3/2021 - Bygg en kommunal skola på Berga 6:35 I-Motion

av Francisco Contreras (V)

FGN 2021/0041-01 Underrättelse granskning för detaljplan Slussholmen KS I-Skrivelse

2016/0055 i Österåkers kommun

FGN 2020/0335-03 Fråga angående ansökan från Livat Artistskola |-Skrive|se

FGN 2020/0446-04 KF § 114/2021 - Anmälningsärendena noteras till protokollet I-Protokoll

FGN 2021/0034-01 Remiss från Skolinspektionen - Tellusskolan AB ansökan om I-Remiss

godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola'

och fritidshem vid Tellusskolan Explorer i Österåkers

kommun
FGN 2021/0032-01 Samråd för detaljplan Tuna 6:151 m.f| KS 2019/0063 i I-Skrivelse

Österåkers kommun
FGN 2021/0030-01 Information om Utvecklingspedagogiks grundskolor l-Skrivelse

(resursskolor)

FGN 2021/0001-07 Meddelande om mottaget yttrande mål nr 27550-20 från I-Skrivelse

Förvaltningsrätten i Stockholm

Expedieras

AAk t

Utdragsbestyrkande



Österåker

FGN § 2:12 Dnr. FGN 2021/0002

Redovisning av delegationsbeslut Förskole- och

grundskolenämnden 2020-0 I -23-202 I -03-09

Sammanfattning

l-*k'irskolc- och grundskolcnämndcn har till Viss del överlåtit sin beslutanderätt

till ordförande eller tjänsteman enligt en av Förskole- och grundskolcnämnden

antagen delegationsordning (antagen 2019-01-29 §
'1:9 dnr FGN 2019/0012).

Dessa beslut ska redovisas i Förskole- och grundskolcnämnden. Redovisningen

innebär inte att Ilörskolc- och grundskolcnämndcn får ompröva eller fastställa

dclegati<›nsbeslutcn. Däremot kan Förskole- och grundskolcnämndcn återkalla

lämnad dclcgcring. Delegationsbeslutcn finns tillgängliga på kansliet.

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa

fr.(,›.m. att Förskolc- och grundskolcnämndcns protokoll från det möte

anmälan skedde, har justcrats och anslagsbcvis är uppsatt på kommunens

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärcndcn där tiden börjar löpa

från det datum då sökande fått del av beslutet.

Redovisning av beslut dclcgcrade av Förskole- och grundskolenämnden under

perioden 2020-01 -23-202 '1 -03-09.

Wä”
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



ÖsteråkerW Dokumenttitel ' Dokumentkategori i
FGN 2020/0460-02

FGN 2021/0043-02

FGN 2021/0023-02

FGN 2021/0020-02

FGN 2021/0019-02

FGN 2021/0024-02

FGN 2021/0025-02

FGN 2021/0026-02

FGN 2021/0031-02

FGN 2021/0034-02

FGN 2021/0036-02

FGN 2021/0038-03

FGN 2021/0037-03

FGN 2021/0035-02

FGN 2021/0016-02

FGN 2021/0015-02

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Österåker 2020/2021

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Solbacken

Montessori vårterminen 2021

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022

Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp

Helleborusskolan Täby 2021/2022
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Österåker

FGN § 2:13 Dnr. FGN 2021/0006

Övriga frågor

Leif Haag (SD) frågar varför nämnden har så få sammanträden per år?

I-Iampc Klein (M) svarar att nämnden sammanträder enligt fastställd

sammanträdcsplan som följer pcriodiseringcn i nämndens

månadsuppföljningar.
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Österåker

FGN § 2214 Dnr. FGN 2021 /0007

Förvaltningen informerar

Tidigare har frågan ställts om Österåkers kommun deltar i enkäten Timss,

Trends in international mathematics and science study.

Utbildningsdirektör svarar att inga kommunala skolor deltar i Timss.

Förskole- och grundskolcnämnden har erhållits statsbidrag för

språkutvecklande arbetssätt i förskolan vilket bland annat möjliggjort cn

projektanställning på pcdagogcentrum som ska arbeta med frågan, samt en

extra anställd på Öppna förskolan.

Tellusbarn vill starta grundskola i kommunen och utbildningsförvaltningen har

besvarat Skolinspektioncns fråga.

Skolmiljnrden- Österåkers kommun har tilldelats ca 5,3 mnkr. Ärendet beslutas

i Kommunstyrelsen då bidraget omfattar flera nämnder.

Familjecentral - är under utredning på Kommunstyrelsens förvaltning.

Strategidag- hur ska det genomföras? Nämnden beslutar att skjuta upp

strategidagen till hösten för att försöka träffas fysiskt.
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