
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2017-12-05, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 15.00 – 15.15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Monica Nilsson,
ekonom

Justerare Karin Braathen Gustavsson (ordinarie) och Anders Oscarsson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Torsdagen den 14 december 2017, kl. 16.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 52 - 61

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Karin Braathen Gustavsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-14
Datum för anslagets nedtagande: 2018-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 52 - 61
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 52 Placerings- och köstatistik 4

§ 53 Ekonomiska uppföljningar 5 - 6

§ 54 Framtidsplan 2018-2020 7

§ 55 Förändrad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg

8

§ 56 Barn- och elevpeng 2018 9 - 10

§ 57 Avgifter för fritidskurser på KomTek 11

§ 58 Paviljong Frejaskolan 12

§ 59 Övriga frågor 13

§ 60 Redovisning av delegationsbeslut 14

§ 61 Förvaltningschefen informerar

Paragraf 51 "Tillfällig utökning av antalet platser på
Waldorfförskolan" justerades i direkt anslutning till
sammanträdet.

15
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05

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
Anders Oscarsson (S) som ersättare att justera protokollet torsdagen den
14 december 2017, kl 16.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan
15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ingalill Fredriksson (C) väcker frågor om Barn med autismspektratillstånd
och Upphandling av livsmedel.

Ordföranden föreslår att ärende "Övriga frågor" läggs till som ny punkt 9
på dagordningen.

Ny handling har delats ut i ärende nr. 2 " Ekonomisk uppföljning efter
oktober"

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 52

Placerings- och köstatistik

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.31

§ 53

Ekonomiska uppföljningar - efter oktober

Beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen för oktober 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens resultat efter oktober visar en positiv avvikelse på + 1 919 tkr.
De negativa avvikelserna finns inom grundskolan, särskola, gymnasieskola
och fritidsgård.

De förändringar som gjordes inom grundskolan inför läsåret 2016/2017
gav ingen direkt effekt då organisationen för läsåret redan var satt. Det är
först nu under höstterminen 2017 som förändringarna förväntas ge effekt
på resultatet. Under våren har ytterligare förändringar inom
verksamhetsområdet gjorts som gäller inför läsåret 2017/18. Det är fortsatt
stort underskott inom grundskolan men den förändrade organisationen
förväntas få verksamhetsområdet i balans under 2018.

Sammantaget prognostiseras nämndens resultat efter oktober att ge ett
positivt resultat vid årets slut som uppgår till + 1 000 tkr.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområdet

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

 (tkr) Budget Utfall - budget
Avvikelse
helår

Avvikelse
helår

    Oktober Oktober Augusti

Administration -15 619 +422 +200 +0

Förskola -63 642 +2 132 +1 600 +1 400

Grundskola -114 833 -2 409 -2 000 -1 000

Särskola -11 037 -126 +0 +0

Elevhälsa -8 642 +231 +0 +200

Kulturskola -2 516 +42 +0 +0

Gymnasieskola -37 651 -64 +0 +0

Kostenheten -15 865 +1 731 +1200 +800

Fritidsgård -2 305 -41 +0 +0

Totalt -272 110 +1 919 +1 000 +1 400

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-05
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Den ekonomiska uppföljningen för oktober 2017 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Förvaltningschef

~ Ekonom
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.89

§ 54

Framtidsplan 2018-2020

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till framtidsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
framtidsplan för åren 2018-2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-29

2. Framtidsplan för åren 2018-2020

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till framtidsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020.

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.99

§ 55

Förändrad maxtaxa för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg

Beslut
1. Godkänna förslag till Riktlinjer för maxtaxa inom förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg som ska gälla fr o m 2018-01-01.

2. Upphäva gällande taxa.

Sammanfattning av ärendet

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Förordningen (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har ändrats genom att
avgiftsnivåerna höjs. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46
080 kr per månad för 2018. Detta innebär att denna inkomst är den högsta
som kommunen kan få ersättning för.

De nya beloppen redovisas på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-28

2. Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. (Skolverket)

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslag till Riktlinjer för maxtaxa inom förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg som ska gälla fr o m 2018-01-01.

2. Upphäva gällande taxa.

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.98

§ 56

Barn- och elevpeng 2018

Beslut
1. Godkänna barn- och elevpengen för Gnesta kommun,

Interkommunal ersättning samt bidragsbelopp till fristående

verksamheter för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och elevpeng utbetalas till alla enheter där barn och elever som är
folkbokförda i Gnesta kommun är placerade. Ersättningen utgår så väl till
kommunens egna verksamheter som andra kommuner och fristående
verksamheter inom och utanför kommunen. Ersättningens storlek
beräknas utifrån den egna kommunens kostnader och ska vara transparent.
De fristående verksamheterna får förutom pengen kompensation för
administration och moms. Barn- och elevpengen regleras i skollagen.

Den extra tilldelning med 3 000 kr per barn/månad i förskolan och 2 000
kr per elev/månad för asylbarn och asylelever (utan permanent
uppehållstillstånd) som är inskrivna i förskolan, förskoleklass eller
grundskola kvarstår.

Den socioekonomiska fördelningen som infördes 2017 och som påverkar
en del av den barn- och elevpeng som fördelas till förskolor och skolor
belägna i Gnesta kommun, även de fristående kvarstår. Nytt index inför
2018 har erhållits från SCB i november 2017 och kommer ge en högre
tilldelning för vissa förskolor och skolor och lägre till andra.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-28

2. Bilaga 1 Barn- och elevpeng 2018

Tjänsteförslag
1. Godkänna barn- och elevpengen för Gnesta kommun,

Interkommunal ersättning samt bidragsbelopp till fristående

verksamheter för 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.96

§ 57

Avgifter för fritidskurser på KomTek

Beslut
1. Avgifter för fritidskurser på KomTek antas.

Sammanfattning av ärendet

För att säkra likvärdighet och transparens fastställs en avgift för
fritidskurser inom KomTek.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-17

Tjänsteförslag
1. Avgifter för fritidskurser på KomTek antas.

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.100

§ 58

Paviljong Frejaskolan

Beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att via Gnesta

förvaltning genomföra uppförande av paviljong i anslutning till

Frejaskolan.

Sammanfattning av ärendet

Antalet barn i förskola i Gnesta tätort ökar över tid på grund av
befolkningsutveckling och inflyttningar.

Befintliga förskoleplatser har även förändrats. Detta då man sommaren
2016 drog ner antalet avdelningar på Dansutskolan för att ge plats åt
årskurs 6, som en följd av att Gnesta kommuns F-5-skolor istället blev F-6-
skolor.

Den planerade byggnationen av en ny förskola med 6 avdelningar vid
Dansutskolan har förskjutits på grund av överklagande av detaljplanen.

För att klara nödvändigt antal platser under vårterminen 2018 behövs
därför någon form av provisoriska åtgärder.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-27

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att via Gnesta

förvaltning genomföra uppförande av paviljong i anslutning till

Frejaskolan.

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.27

§ 59

Övriga frågor

Fråga från Inga-Lill Fredriksson (C).

Hur arbetar Gnesta kommun med barn med autismspektrumtillstånd?

Svar: Planen var att det skulle finnas en avdelning på förskolan Sjöstugan
från och med januari 2018. Detta kommer att skjutas fram till hösten, då
man behöver ta ett samlat grepp och titta mer på hur man jobbar med barn
med autismspektrumtillstånd.

Fråga från Inga-Lill Fredriksson (C)?

Upphandling för nytt avtal av livsmedel 2019! Påbörjat 2017... När kommer
jag att ges möjlighet att påverka kriterierna innan upphandlingen?

Svar: Förvaltningschefen tar med sig frågan och bjuder in kostchefen till
nästa nämnd.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 60

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 2017-10-14 – 2017-11-27

~ Förteckning över anställningar 2017-10-01 - 2017-10-31
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 61

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Sammanställning rapporter kränkande behandling, Elin Lindelöw

~ Information om utbildningsdag den 13 februari, Christina
Thunberg
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