
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2020-06-30, 16:00:00, B-salen, Västra Storgatan 15 ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.47 - 16.51

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, tf kommunchef, Susanne M Gustafsson,

ekonomichef, Monica Gustavsson, tf förvaltningschef, Erika

Isaksson, strateg, Alice Kyander, utredare, Jenny Johansson,

kommunsekreterare

Justerare Karin Braathen Gustavsson (ordinarie)

Anna Ekström (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Christina Eriksson Paragrafer: 32 - 39

Ordförande Linda Lundin

Justerare Karin Braathen Gustavsson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-07-01

Datum för anslagets nedtagande: 2020-07-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Christina Eriksson, sekreterare Paragrafer: 32 - 39
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Karin Braathen Gustavsson (M) som ordinarie och Anna Ekström

(M) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärendet Redovisning av delegationsbeslut kompletteras med

förteckning över anställningar för april månad.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Information

Krisledningsplan

Revisionsrapport: Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning avseende

resultat och likvärdig utbildning i grundskolan.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.25

§ 32

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering för förskola

och pedagogisk omsorg.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.83

§ 33

Framtidsplan 2020 - aktiviteter och
uppföljning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden skjuter upp redovisningen av likvärdig struktur för

arbetssätt och uppdragsbeskrivningar till hösten 2020.

3. Förvaltningen uppdras att återkomma till nämnden i augusti för att ge en

uppdaterad lägesbild kring kompetensväxling samt redovisa andelen behöriga

lärare per skola.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning av de uppdrag och

aktiviteter som finns med i nämndens framtidsplan för 2020. Förvaltningen redogör i

ärendet för aktuell status för varje uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-15

2. Framtidsplan 2020 - aktiviteter och uppföljning

3. Bilaga Kompetensväxling

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden skjuter upp redovisningen av likvärdig struktur

för arbetssätt och uppdragsbeskrivningar till hösten 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jakob Wennerholm (S) lämnar tilläggförslag med lydelsen "Förvaltningen uppdras att

återkomma till nämnden i augusti för att ge en uppdaterad lägesbild kring

kompetensväxling samt redovisa andelen behöriga lärare per skola.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden  kan besluta enligt framskrivet  förslag  eller enligt

framskrivet förslag med Jakob Wennerholm (S) tilläggsförslag och finner att nämnden

beslutar enligt det senare.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.41

§ 34

Ekonomisk uppföljning efter maj

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter maj

2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter maj visar en positiv avvikelse mot budget

med + 764 tkr. Intäkter och driftskostnader visar båda en positiv avvikelse mot budget

på sammanlagt + 858 tkr, medan lönekostnaderna överstiger budget med - 94 tkr.

Jämfört med utfallet för lönekostnaderna i april så är här medräknat ersättning för

sjuklönekostnader periodiserat med två åttondelar.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 293 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom grundskolan (- 3 405 tkr), förskolan (- 216 tkr) och

gymnasieskolan (- 203 tkr). Positiva prognoser redovisas för administration (+ 1 369

tkr), särskola (+ 195 tkr), kostenheten (+ 894 tkr), elevhälsan (+ 33 tkr), kulturskolan

(+ 23 tkr) samt fritidsgården (+ 17 tkr). Medräknat i prognosen är helårseffekt av

ersättning för sjuklönekostnader som betalats ut för april och maj.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

 
Helår utfall - budget

Avvikelse
Helår

Avvikelse helår

 
 2020

Ackumulerat
Jan – maj

Maj April

Administration 14 750 116 1 369 1 050

Förskola 64 064 1 021 - 216 - 577

Grundskola 134 865 - 2 132 - 3 405 - 4 396

Särskola 12 761 488 195 123

Elevhälsa 5 927 281 33 0

Kulturskola 4 148 29 23 0

Gymnasieskola 52 672 475 - 203 - 500

Kostenheten 16 698 493 894 800

Fritidsgård 3 084 - 7 17 0

Totalt 308 969 764 - 1 293 - 3 500
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-22

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

maj 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.86

§ 35

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande av barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till åtgärder för ekonomi i balans:

· förslag 1 om vakanta tjänster på förskolan Ängen

· förslag 2 om att språkutvecklingsarbetet kommer bedrivas på ett annat sätt

· förslag 3 om att pedagogisk utvecklingsledare inte tillsätts

· förslag 4 om att vaktmästartjänst tar bort från förskolorna i Björnlunda,

Laxne och Stjärnhov

· förslag 5 om att inte tillsätta vissa vakanta tjänster i grundskolan samt att

öka samordningen av personalanvändning i grundskolan

· förslag 6 om att ta bort undervisning i modersmål där det saknas tillräckligt

elevunderlag

· förslag 8 om att genomföra varsel där det uppstår arbetsbrist samt att inte

förlänga visstidsanställningar

· förslag 14 om att inte tillsätta ett vikariat i samma omfattning som den

ordinarie tjänsten inom Kulturskolan

· förslag 16 om att förvaltningen utreder en minskning av antalet

personaltimmar och genomför billigare rekryteringar samt minskning av

studiestöd och elevcoachning inom gymnasiet

· förslag 18 om anpassningar av kockar/ekonomibiträden i de mindre

förskolornas kök

2. Förvaltningen uppdras att utreda fritidslösningen i Laxne utifrån att den inte

bedöms vara i enlighet med likställighetsprincipen enligt kommunallagen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserade i den ekonomiska uppföljningen

efter april ett underskott om -3 500 tkr till årets slut. I den senaste ekonomiska

uppföljningen, efter maj, prognostiserar däremot ett underskott om -1 293 tkr. I

ärendet ger barn- och utbildningsförvaltningen förslag till åtgärder för att nå en budget

i balans. Ny prognos, givet att förslag till beslut, redovisas i tabellen nedan.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ekonomisk handlingsplan för budget i balans

Verksamhets-
område

Budget
helår
2020

Avvikelse
utfall -
budget
jan-april

Prognos
helår
2020

Avvikelse
prognos -
budget
2020

Handlings-
plan 2020

Avvikelse
prognos -
budget inkl.
handlings-
plan 2020

Administration -14 750 116 -13 381 1 369 0 1 369

Förskola -64 064 1 021 -64 280 -216 636 420

Grundskola -134 865 -2 132 -138 270 -3 405 308 -3 097

Grundsärskola -12 761 488 -12 566 195 0 195

Elevhälsa -5 927 281 -5 894 33 0 33

Kulturskola -4 148 29 -4 125 23 30 53

Gymnasieskola -52 672 475 -52 875 -203 110 -93

Kostenheten -16 698 493 -15 804 894 234 1 128

Fritidsgård -3 084 -7 -3 067 17 0 17

Totalt -308 969 764 -310 262 -1 293 1 318 25

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-25

2. Bilaga konsekvensbeskrivningar

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande av barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till åtgärder för ekonomi i balans:

· förslag 1 om vakanta tjänster på förskolan Ängen

· förslag 2 om att språkutvecklingsarbetet kommer bedrivas på ett annat sätt

· förslag 3 om att pedagogisk utvecklingsledare inte tillsätts

· förslag 4 om att vaktmästartjänst tar bort från förskolorna i Björnlunda,

Laxne och Stjärnhov

· förslag 5 om att inte tillsätta vissa vakanta tjänster i grundskolan samt att

öka samordningen av personalanvändning i grundskolan

· förslag 6 om att ta bort undervisning i modersmål där det saknas tillräckligt

elevunderlag

· förslag 8 om att genomföra varsel där det uppstår arbetsbrist samt att inte

förlänga visstidsanställningar

· förslag 14 om att inte tillsätta ett vikariat i samma omfattning som den

ordinarie tjänsten inom Kulturskolan
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

· förslag 16 om att förvaltningen utreder en minskning av antalet

personaltimmar och genomför billigare rekryteringar samt minskning av

studiestöd och elevcoachning inom gymnasiet

· förslag 18 om anpassningar av kockar/ekonomibiträden i de mindre

förskolornas kök

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar tilläggsförslag med lydelsen "Förvaltningen uppdras att utreda

fritidslösningen i Laxne utifrån att den inte bedöms vara i enlighet med likställighets-

principen enligt kommunallagen".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden  kan besluta enligt framskrivet  förslag  eller enligt

framskrivet förslag med orförandens tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar

enligt det senare.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Kommunstyrelsen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.62

§ 36

Timplan åk 1-9

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till timplan för

årskurs 1-9 från och med läsåret 2020/2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny timplan för årskurs

1-9. Timplanen föreslås gälla från och med läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-22

2. Timplan årskurs 1-9

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till timplan för

årskurs 1-9 från och med läsåret 2020/2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.2

§ 37

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutande rätt till tjänsteman enligt av

barn-och utbildningsnämndens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall

redovisas till barn-och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn-och

utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det

barn-och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos barn-och

utbildningsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut omfattats med stöd av att

delegationen börjar löpa fr.o.m att barn-och utbildningsnämndens protokoll justerats

och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte

myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av

besluten.

Från och med maj2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om

vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn

och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad

identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort. 

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-05-20 - 2020-06-09

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-04-01 - 2020-05-01

~ Förteckning över anställningar 2020-05-01 - 2020-06-01
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.3

§ 38

Anmälningsärenden

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som barn- och

utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för barn- och

utbildningsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet

finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 15,

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provtid.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-30
Diarienummer: BOUN.2020.4

§ 39

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden beslutar att närvarande tjänstemän får delta vid förvaltningschefen

informerar.

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Coronaläget

~ Betygsresultat

~ Aktuella Skolinspektionsanmälningar

~ Lokaler på Kvarnbackaskolan

~ Buller Dansutskolan

~ Sommaraktiviteter

~ Workshop om internkontrollplan för kommande framtidsplan
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE  ÄRENDE  


 


Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Leif Figaro, Led  S  X Ersättare Jacob Wennerholm (S)       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S  X Ersättare Pernilla Lövström (M)       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V  X Ersättare Christer Lagergren (L)       


Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M          
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S          
Sven Anderson, Ers Ersättare    M          
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L          
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP  X        
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