
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2018-02-13, 14:00
Södertuna

Ajournering 15.00 - 15.20
15.30 - 15.35
15.40 - 15.45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg

Justerare Andersf Oscarsson (ordinarie) och Ingalill Fredriksson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Torsdagen den 15 februari 2018, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 1 - 11

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Anders Oscarsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-02-15
Datum för anslagets nedtagande: 2018-03-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 1 - 11



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

(1) Placerings- och köstatistik 4

(2) Ianspråktagande av investeringar 2018 5 - 6

(3) Lokalförsörjningsplan 7

(4) Elevhälsans omorganisation 8

(5) Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 9 - 10

(6) Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i förskola
och grundskola

11

(7) Motion - Smör som alternativ till margarin 12

(8) Redovisning av delegationsbeslut 13

(9) Anmälningsärenden 14

(10) Övriga frågor 15

(11) Förvaltningschefen informerar 16



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Ingalill
Fredriksson (C) som ersättare att justera protokollet torsdagen den 15
februari 2018, kl 8.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15,
Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ingalill Fredriksson (C) väcker frågan om fristående förskola och kösystem.

Ordföranden föreslår att ärende "Övriga frågor" läggs till som ny punkt 10 på
dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.8

§ 1

Placerings- och köstatistik

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, på nämndens nästa
sammanträde, göra en återkoppling gällande överbeläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering
och köstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 2: "Nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att, på nämndens nästa sammanträde, göra en
återkoppling gällande överbeläggningar."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med ordföranden tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens
tilläggsförslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.7

§ 2

Ianspråktagande av investeringar 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ianspråktagande av investeringar 2018 enligt sammanställning i Barn- och
utbildningsnämndens framtidsplan 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i
anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Christina Thunberg, förvaltningschef

~ Sheila Gholipour, ekonom



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.12

§ 3

Lokalförsörjningsplan

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för nämndens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att säkerställa att barn- och utbildningsnämndens verksamheter har
ändamålsenliga lokaler i takt med att kommunens befolkning växer, behöver
förvaltningen ta fram en lokalförsörjningsplan. Planen ska ge en överblick över
vilka lokalbehoven är, när lokaler behöver utökas, samt vilka lokaler som
behöver renoveras eller avvecklas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-05

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen
i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för nämndens
verksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.6

§ 4

Elevhälsans omorganisation

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ny organisering av

elevhälsan i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningens förslag för ny organisering av elevhälsan innebär att placera
elevhälsan under rektors ledning i lokala elevhälsoteam, och avveckla den
nuvarande centralt placerade elevhälsan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-24

2. Förslag till ny organisation av elevhälsan

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ny organisering av

elevhälsan i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ingalill Fredriksson (C) bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.9

§ 5

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad

delegationsordning från och med 2018-03-01.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning som innebär att förskoleklassen
blir obligatorisk, revideras barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning.

Nämnden delegerar "Beslut om uppskjuten skolplikt" (10.3) till
förvaltningschef. I tidigare delegationsordning har beslut delegerats till
rektor. Bakgrunden till ändringen är att skolplikten tidigare inträdde i
årskurs 1, då eleven vanligtvis gått ett år i förskoleklass först. Då var det
logiskt att rektor på den skola där eleven gick i förskoleklass, fattade
beslutet. Från och med höstterminen 2018 omfattas sexåringar av skolplikt
då förskoleklassen blir obligatoriskt. Barn som ska börja i förskoleklass har
ingen tidigare koppling till en skola, och det finns därför inte heller någon
naturlig koppling till en rektor. Av denna anledning flyttas beslut om
uppskjuten skolplikt till förvaltningschef.

Nämnden delegerar "Beslut och stöd till inackordering" (11.4) och "Beslut
om resebidrag och km-bidrag" (11.5) till utvecklingsstrateg. I tidigare
delegationsordning har beslut delegerats till gymnasieansvarig. Ändringen är
föranledd av ändrade ansvarsområden inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad

delegationsordning från och med 2018-03-01.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: KS.2017.303

§ 6

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för
köttprodukter i förskola och grundskola

Beslut

Ärendet återremitteras med motiveringen att beskriva vilken grad av
hållbarhet som avses samt en beskrivning på hur förvaltningen ska jobba
med matråd.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna
föreslår att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom
förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött, för att öka
barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Motion

Tjänsteförslag
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
beskriva vilken grad av hållbarhet som avses samt en beskrivning på hur
förvaltningen ska jobba med matråd.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

Beslutet ska skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: KS.2017.215

§ 7

Motion - Smör som alternativ till margarin

Beslut
1. Ärendet återremitteras med motiveringen att svaret ska förtydligas i

förhållande till motionens innebörd.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår
att smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i
äldreomsorgen. Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en
industriell process där vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom
användningen av många olika hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar
också att margarin innehåller palmolja.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Motion

Tjänsteförslag
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Ekström (M) anmäler jäv.

Mattias Eldros (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
svaret ska förtydligas i förhållande till motionens innebörd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.2

§ 8

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2017-06-06). 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 som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att barn- och utbildningsnämndens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det
datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 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 2017-11-28 – 2018-02-05

~ Förteckning över anställningar 2017-12-01 - 2018-01-31



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.3

§ 9

Anmälningsärenden

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
nämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns
tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbete på lokal och regional nivå
2018-2020, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.14

§ 10

Övriga frågor

Övrig fråga från Ingalill Fredriksson (C).

Har fristående förskolor ett eget kösystem?

Svar: Från och med 1 februari har samtliga fristående förskolor i Gnesta
kommun egna köer. Det innebär att vårdnadshavare som är intresserade av att
ansöka om plats i fristående förskolor, vänder sig direkt till dem. De fristående
förskolorna sköter i fortsättningen kö och placering själva.

Vårdnadshavare som vill ansöka om plats i de kommunala förskolorna,
kommunal pedagogisk omsorg eller fristående pedagogisk omsorg
(Videungarna), ansöker precis som tidigare via kommunens e-tjänst.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.4

§ 11

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Kostchefen avslutar sin anställning den 28 mars.

~ Förvaltningscheferna för vuxen- och omsorgsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen har gett ett uppdrag om att öka
samarbetet mellan IFO och BoU.
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