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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 Leif Figaro (S) som ordinarie och IngaLill Fredriksson (C) som

ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

En attsestantförteckning delas ut som bilaga i ärende nr. 8 "Beslutsattestanter 2022" .

Nämnden godkänner dagordningen.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 42

Information från föredragande

Verksamheten KAA
Bengt Greiff, Miranda Hedbring och Annie Flygare

KAA står för kommunalt aktivitetsansvar och omfattar ungdomar mellan 16 och 20 år,

som inte har gymnasieexamen eller pågående gymnasiestudier. Studier på grundskole-

och gymnasienivå bedrivs blandat med praktik och studiemotiverande insatser.

Ung Comeback är ett projekt som pågår till mars 2023. Projektet vänder sig till

ungdomar mellan 16 och 24 år som inte har gymnasieexamen eller arbete. Just nu är 11

ungdomar inskrivna i projektet och fler är på väg in. I projektet samverkar man med

gymnasieskolor, Frejaskolan och socialtjänsten.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 43

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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

och pedagogisk omsorg.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 44

Ekonomisk uppföljning -efter april inklusive
investeringsuppföljning

Beslut
1. Nämnden godkänner ekonomisk uppföljning efter april inklusive

investeringsuppföljning.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans.

3. Medge att erforderliga delegationsbeslut, som inte ryms inom barn- och

utbildningsnämndens budget, kan fattas samt att dessa beslut rapporteras till

barn- och utbildningsnämnden.

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

budget med 411 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med 3 001 tkr. Förklaringar finns i

högre interna elevintäkter som bokförts än budgeterat samt att sjuklöneersättning

bokförts med 1 146 tkr.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +226 tkr. Köp av

verksamhet har en positiv avvikelse mot budget på +709 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -1 583 tkr. Interna kostnader har en negativ avvikelse på -1 941

tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till ett underskott på -1 900 tkr.

Negativa prognoser återfinns inom förskolan (-2 000 tkr), grundskolan (-1 800 tkr) och

särskolan (-3 200 tkr) Positiv prognos redovisas för gymnasieskolan (5 100tkr).

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse Avvikelse

 

helår
Utfall jan
– apr
2022

utfall - budget Helår
prognos -
budget

prognos -
budget

2022 Jan - Mar 2022
2022
april

2022
mars

Politisk ledning
-539 -191 -11 -539 0 0
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Administration
-15 274 -4 956 34 -15 274 0 850

Förskola -64 637 -21 363 -144 -66 637 -2 000 -2 250

Grundskola -151 873 -49 649 173 -153 673 -1 800 -2 300

Särskola -12 831 -5 333 -1 101 -16 031 -3 200 -1 400

Elevhälsa -4 677 -1 498 26 -4 677 0 0

Kulturskola -3 465 -1 241 -120 -3 465 0 0

Gymnasieskola -55 230 -17 211 1 192 -50 130 5 100 5 100

Kostenheten -15 574 -4 682 398 -15 574 0 0

Fritidsgård -3 198 -1 081 -36 -3 198 0 0

Totalt
-327 298 -107

203
411 -329 198 -1 900 0

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner ekonomisk uppföljning efter april inklusive

investeringsuppföljning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande tilläggsförslag till nya beslutspunkter;

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans.

3. Medge att erforderliga delegationsbeslut, som inte ryms inom barn- och

utbildningsnämndens budget, kan fattas samt att dessa beslut rapporteras till barn- och

utbildningsnämnden

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag om två nya beslutspunkter och

finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens

tilläggsförslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.74

§ 45

Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

uppdragen i nämndens framtidsplan 2022.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp arbetet med de uppdrag förvaltningen

fått i barn- och utbildningsnämndens framtidsplan för 2022. Uppföljningen redovisas

som en bilaga till detta ärende. I bilagan redogör förvaltningen för aktuell status

gällande respektive uppdrag. En mer utförlig uppföljning görs senare i delårsrapporten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2022

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

uppdragen i nämndens framtidsplan 2022.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2020.27

§ 46

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ Gnesta har inkommit med en motion där motionärerna yrkar för

att Gnesta kommun ska upprätta en plan för hur ett normkritiskt perspektiv ska

implementeras i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande

fortbildning för all pedagogisk personal. Barn- och utbildningsförvaltningens

bedömning är att det inte finns ett behov av en sådan plan, då förskolans och skolans

arbete redan kännetecknas av ett aktivt arbete med frågor om jämställdhet och

likabehandling, i enlighet med skollagen och läroplanerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - normkritisk pedagogik i förskola och skola

Tjänsteförslag
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Sickling (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt Per

Sicklings (V) förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2021.279

§ 47

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD) har lämnat in en motion med förslaget att införa ett maxantal på

20 elever per klass i Gnesta kommuns skolor. Detta med hänvisning till risk för sämre

inlärning, motivation och arbetsro för elever i större klasser. Även svårigheter för lärare

att hjälpa till och att se varje elev anges som skäl.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte finns skäl att införa ett maxantal

på 20 elever per klass. Detta mot bakgrund av att skolorna redan arbetar aktivt på olika

sätt för att skapa goda förutsättningar för lärande och studiero, att skolornas klasser i

snitt redan är relativt små samt de svårigheter som förslaget skulle medföra.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2021.185

§ 48

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till

förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen Insatser för att möta

relationsvåld. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska

erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära

relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Tjänsteförslag
1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till

förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
IngaLill Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt IngaLill

Fredrikssons (C) förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.46

§ 49

Beslutsattestanter 2022

Beslut
1. Nämnden fastställer attestantförteckningen.

Sammanfattning av ärendet
Attestering ska ske för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Med attest

menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning. Det är förvaltningschef som

har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge befattningshavare som

har rätt att attestera förvaltningens kostnadsställen. Den del av attestanförteckningen

som avser kostnadsställen där förvaltningschef är attestant fastställer nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-24

2. Attestantförteckning

Tjänsteförslag
1. Nämnden fastställer attestantförteckningen.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.71

§ 50

Ianspråktagande av investeringsmedel –
möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 36 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta medel för inköp av nya möbler till Frejaskolans

bibliotek samt biblioteksutrustning till samtliga skolors bibliotek.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 36 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Skolbibliotekarie, barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.38

§ 51

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Datorer, läsplattor och digital utrustning
förskolor

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande datorer, läsplattor och digital utrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut att ianspråkta 100 tkr för att investera i tio datorer, samt tillbehör

till dessa, för en digitaliseringssatsning inom den kommunala förskoleverksamheten.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande datorer, läsplattor och digital utrustning får tas i

anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.70

§ 52

Ianspråktagande av investeringsmedel -
verksamhetsmöbler förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta medel för inköp av nya möbler och mattor till

några av Gnesta kommuns förskolor.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, förskolan



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2021.363

§ 53

E-förslag - Skolfotografering

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger grundskolans rektorer i uppdrag att återinföra

skolfotografering.

2. Skolfotograferingen ska genomföras på ett sådant sätt att elevernas

undervisningstid påverkas minimalt samt genomföras i enlighet med skollagens

krav på att skolan ska vara avgiftsfri.

Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att återinföra skolfotografering,

och därmed skolkatalogen, för elever i grundskolan. Förslagsställaren motiverar

förslaget med att skolkatalogen är ett viktigt vardagsverktyg och stöd för

vårdnadshavare samt ett uppskattat minne för eleverna när de blir äldre. E-förslaget

fick fler än 50 underskrifter under publiceringstiden och ska därför behandlas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. E-förslag - Skolfotografering

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger grundskolans rektorer i uppdrag att återinföra

skolfotografering.

2. Skolfotograferingen ska genomföras på ett sådant sätt att elevernas

undervisningstid påverkas minimalt samt genomföras i enlighet med skollagens

krav på att skolan ska vara avgiftsfri.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ E-förslagsställaren

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 54

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt 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 som fattats med stöd av

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 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 2022-04-20 – 2022-05-22

~ Förteckning över anställningar 2022-04-01 - 2002-04-30



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 55

Förvaltningschefen informerar

~ Resultat från chefernas arbetsmiljöenkät samt handlingsplan

~ Rekrytering av rektor till Dansutskolan.
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Ann-Sofie Lifvenhage, 1:e v ordf M X  Deltar digitalt       
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Per Sicking, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Maria Carlén Lindwall, Ers Ersättare    MP X         

      

  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 

   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 

   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 

   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 

   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 

   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 

   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 

   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 
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