
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2017-03-06, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14.45 – 15.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöv, utvecklingssekreterare,
Erika Isaksson, utvecklingsstrateg, § 7Marie Nyberg, rektor, § 7 Reino Dahl,
rektor, § 7 Bengt Greiff, rektor, § 7 Miladin Panic, rektor, § 7 Barbro Grimbe,
rektor, Monica Nilsson, ekonom

Justerare Sven Andersson (ordinarie) och Anders Oscarsson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Måndagen den 13 mars 2017, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 3 - 7

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Sven Andersson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-03-13
Datum för anslagets nedtagande: 2017-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 3 - 7
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 3 Placerings- och köstatistik 4

§ 4 Årsredovisning 2016 5

§ 5 Ianspråktagande av investeringar 2017 6 - 7

§ 6 Redovisning av delegationsbeslut 8

§ 7 Förvaltningschefen informerar

§§ 1-2 "Revidering av delegationsordningen" och "Revidering av
riktlinjer för skolskjuts" justerades i direkt anslutning till
sammanträdet.

9
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sven Andersson (M) som ordinarie och Anders
Oscarsson (S) som ersättare att justera protokollet måndagen den 13 mars
2017, kl 08.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

I ärende nr. 6 "Redovisning av delegationsbeslut" har Förteckning över
anställningar bytts ut mot en reviderad version.

Nämnden godkänner dagordningen

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 3

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: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.1

§ 4

Årsredovisning 2016

Beslut

1. Godkänna Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för
2016.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för år
2016 med kommentarer om det ekonomiska utfallet. I det första och andra
kapitlet redovisas organisation, uppdrag och förutsättningar. I kapitel 3 och
4 redogörs för nämndens måluppfyllese samt händelser av betydelse under
2016.

Det ekonomiska utfallet redovisas i kapitel 5.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-03

2. Årsredovisning 2016

Tjänsteförslag

1. Godkänna Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för
2016.

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: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.16

§ 5

Ianspråktagande av investeringar 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Beslut

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2017 som
beslutats av Kommunfullmäktige. För att de beslutade investeringarna ska
kunna tas i anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla
nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De
investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan nr 3, 1 till 1 dator
1 440 tkr, nr 4 Komtek 1 050 tkr och de reinvesteringar det gäller är nr 9
möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr, nr 11 pedagogiska
datorer/läsplattor 800 tkr och nr 12 pedagogisk utemiljö F-9, 600 tkr.

För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste tillgång till en
bra miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas
fler pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte
går att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor.
Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra
inomhus- och utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrusning
och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir
inte undervisningen likvärdig.  

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
investeringarna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-07

2. Investeringsbilaga
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Beslut

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 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.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 6

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2014-12-16). 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 2016-11-22 – 2017-02-13

~ Förteckning över anställningar 2016-12-01 – 2017-01-31

Förte
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 7

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Familjecentral

~ IBT

~ Uppdraget för 1:e lärare

~ Utredning från Laxne presenteras vid nästa sammanträde

~ Fritids i Laxne

~ Svar till Skolinspektionen

~ Ansvar för grundsärskolan

~ Resultatredovisning, Milidan Panic, Marie Nyberg, Barbro Grimbe,
Bengt Greiff, Reino Dahl, rektorer

~ Christina svarar på frågor gällande:

· Hur man jobbar med särskild begåvning i skolorna

· Smittspridning - vad har vi för beredskap

· Broschyr som delats ut i en förstaklass på Frejaskolan
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Nyinvestering/reinvestering – Ianspråktagande av investeringar 2017 

Sammanfattning 



I ärendet redovisas den investeringsbudget för 2017 som beslutats av Kommunfullmäktige. (Investeringar som avser den nya förskolan skrivs fram först när det är aktuellt.) För att beslutet ska bli fullständigt måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar som framgår av investeringsbilagan.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De investeringar som det gäller nedan är nr 3, 1 till 1 dator 1 440 tkr, nr 4 Komtek 1 050 tkr, nr 9 möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr, nr 11 pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr och nr 12 pedagogisk utemiljö 600 tkr.



FÖRSKOLAN

1. Nytt material för giftfri förskola – nyinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att byta ut visst material inom förskolan som konstaterats innehålla giftiga ämnen.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Div material	   100 tkr	9005



GRUNDSKOLA

2. Datorer/läsplattor  – nyinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som behöver köpas in för att tillgången till datorer/läsplattor ska vara god. Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Datorer /läsplattor	   100 tkr	9003



3. 1 till 1 dator – nyinvestering

Omfattning

Investeringen innebär på några års sikt att alla lärare och elever i grundskolan ska ha tillgång till en egen dator. Inköp av datorer kommer göras löpande och inriktas till en början på att alla pedagoger och elever som börjar årskurs 7 hösten 2017 ska få tillgång till en dator. I investeringen ingår utbildning och inspiration till pedagoger vilket kommer genomföras innan införandet och sedan löpande under åren framöver.

Investeringsbelopp

1 440 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Datorer enligt plan	   1 440 tkr	9003



4. Komtek – nyinvestering

Omfattning

Investeringarna sker för att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga och pedagoger.  Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap. Investeringen kommer sträcka sig under flera år men är störst det första året i och med att nytt material ska köpas in. Det kommer anställas en person som aktivt kommer arbeta med teknik i klassrum och på fritidshem.  

Investeringsbelopp

1 050 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	         Belopp         	Nummer

Div uppstartsmaterial samt

del av personalkostnad	   1 050 tkr	9005



FÖRSKOLA

5. Verksamhetsmöbler förskola - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp/reparationer för att hålla fortsatt hög standard på möblerna/inredningen i förskolorna.

Investeringsbelopp

300 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Div underhåll/förbättringar

förskolornas möbler och

inredning	   300 tkr	9010	



6.  Pedagogisk utemiljö förskolor – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla den goda pedagogiska utemiljön i förskolan

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Div uteredskap	   100 tkr	9005



7. Investeringar för miljöförbättringar - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att miljön i förskolorna ska hålla den standard som krävs utifrån lagar och regler.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

De förbättringar som krävs	   100 tkr	9005



8. Datorer/läsplattor och digital utrustning - reinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är 3 år eller mer och ska bytas ut.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Datorer/läsplattor mm	   100 tkr	9005



GRUNDSKOLA

9. Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum – reinvestering 

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla och förbättra arbetsmiljön och förenkla arbetet för lärarna och förbättra miljön för eleverna på de olika skolorna. 

Investeringsbelopp

775 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Möbler arbetsrum,

möbler skolmatsal och

möbler klassrum	   775 tkr	9010



10.  Maskiner/möbler slöjdsal – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att ersätta uttjänt utrustning som är i behov av utbyte.

Investeringsbelopp

100 tkr 

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Utrustning slöjdsal	100 tkr	9010					

11.  Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte var 3:e år) – reinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknat på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är 3 år eller mer och ska bytas ut.

Investeringsbelopp

800 tkr 

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	        Belopp         	Nummer

Pedagogiska datorer/läsplattor	800 tkr	9003



12. Pedagogisk utemiljö F-9 – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och utveckla skolornas utemiljöer och locka eleverna till utelek. Det finns stora behov av förbättrad utemiljö på flera skolor.

Investeringsbelopp

600 tkr 

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	     Belopp         	Nummer

Klätterställning mm	600 tkr	9010



13.  Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor) - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och underlätta undervisningen i klassrummen och krävs för att kunna bedriva modern undervisning och låta omvärlden komma in i klassrummen. Om inte investeringen sker kan det leda till att tillgången till digital utrustning inte blir likvärdig för elever och därmed blir inte undervisningen  likvärdig.

Investeringsbelopp

275 tkr 

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	     Belopp         	Nummer

Div digital utrustning	275 tkr	9005





ELEVHÄLSAN

14. Möbler och inredning arbetsrum/mottagningar - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra arbetsmiljön för personal på elevhälsan. Vissa delar är det lagkrav på så det är tvingande.

Investeringsbelopp

175 tkr 

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	     Belopp         	Nummer

Höj- och sänkbara skrivbord,

Ståmattor, Persienner till rum

Skolhälsovården,  markis 

arbetsrum, Handfat med vatten 

till skolhälsovården (lagkrav)

Möbler grupprum	175 tkr	9010





KULTURSKOLA OCH FRITIDSGÅRD

15.   Inredning – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar upprustning av Kulturskolans och fritidsgården Chills lokaler för att lokalerna ska fungera för ändamålen och för att skapa ökad trivsel.

Investeringsbelopp

200 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Möbler och annan	   

inredning	200 tkr	9010



16.  Ersättning uthyrningsinstrument – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/reparation av befintliga instrument. Av dessa medel ska 30 tkr användas för undervisningsinstrument som används vid arbete i grundskolan.

Investeringsbelopp

80 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Instrument grundskolan	30 tkr	9005

 Instrument kulturskolan	   50 tkr	9005

		

KOSTENHETEN

17.  Köksutrustning – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/upprustning av befintlig köksutrustning.

Investeringsbelopp

50 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent	    Belopp         	Nummer

Div köksutrustning	   50 tkr	9005





		



		Christina Thunberg

Förvaltningschef 
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