
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2019-06-18, 16.00-17:50
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 17.00 – 17.10

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Bengt Greiff, planeringschef, Alice Kyander, utredare, Elin Insulander Hjelm,
verksamhetschef

Justerare Anna Ekström (ordinarie) och Karin Braathen Gustavsson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 25 juni 2019, kl. 15.45
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Maj-Lie Taengh Paragrafer: 26 - 34

Ordförande Linda Lundin

Justerare Anna Ekström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-06-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Maj-Lie Taengh, sekreterare Paragrafer: 26 - 34
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes 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 Anna Ekström (M) som ordinarie och Karin Braathen
Gustavsson (M) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 25 juni
2019, kl 15.45, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Enkätresultat, Alice Kyander

Kostenheten, Sara Jervfors

Samverkan med Mälardalens högskola, Bengt Greiff



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.29

§ 26

Förskoleplaceringar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.46

§ 27

Ekonomisk uppföljning

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärder i enlighet med den senast
kända prognosen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de chefer som redovisar
ett underskott lämnar redogörelse till nästkommande nämnd över
åtgärder för en budget i balans. 

Ordförandens förslag

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärder i enlighet med den senasta
kända prognosen.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de chefer som redovisar
ett underskott lämnar regogörelse till nästkommande nämnd över
åtgärder för en budget i balans. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla ordförandens
förslag.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.60

§ 28

Uppföljning av internkontrollplan

Beslut

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av
internkontrollplan 2019.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fastställde som bilaga till framtidsplan 2019 en
internkontrollplan för 2019. Planen baserar sig på en väsentlighets- och
riskanalys som genomfördes i juni 2018. Detta ärende är en uppföljning av
beslutad Internkontrollplan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-11

2. Uppföljning av internkontrollplan 2019

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av
internkontrollplan 2019.

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

~ Ekonomienheten



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.56

§ 29

Patientsäkerhetsberättelse

Beslut

3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen
för skolhälsovården 2018.

Sammanfattning av ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 3 kap. 9-10 §§) är vårdgivaren
skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Hälso- och sjukvården ska
enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Avvikelser
rapporteras till verksamhetschefen eller medicinskt ledningsansvarig, som har
ansvar för att utveckla och säkra patientsäkerheten. Därefter görs en risk- och
händelseanalys genom diskussioner med skolläkare och med berörda personer.
Åtgärder tas vid behov.

Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del grundar sig på
avvikelserapporter under föregående kalenderår.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-11

2. Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2018

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen
för skolhälsovården 2018.

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: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.58

§ 30

Riktlinjer tilläggsbelopp gymnasieskolan

Beslut

4. Barn- och utbildningsnämnden ansluter sig till de gemensamma
riktlinjerna för tilläggsbelopp för Stockholms läns gymnasieskolor.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har sedan tidigare inga riktlinjer för tilläggsbelopp inom
gymnasiet och föreslås därför ansluta sig till de gemensamma riktlinjer som
gäller tilläggsbelopp för gymnasieskolor inom Stockholms län. Riktlinjerna har
tagits fram av förbundet Storsthlm som samlar kommunerna i Stockholms län.
De gemensamma riktlinjerna för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan syftar till
att förtydliga de rutiner som gäller vid beslut om tilläggsbelopp. 21 av 26
kommuner i Stockholms län har antagit de gemensamma riktlinjerna. Då
Gnesta kommun ingår i UEDB-samarbetet och många av kommunens
ungdomar går i gymnasiet inom Stockholms län är det rimligt att kommunen
även ansluter sig till de gemensamma riktlinjerna för tilläggsbelopp.
Gemensamma tilläggsbelopp skapar dessutom enhetliga förustättningar och
underlättar dialogen mellan hemkommunen och skolhuvudmannen, samtidigt
som det ökar elevernas rättssäkerhet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-11

2. Riktlinjer för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan

3. Förslag till gemensamma tilläggsbelopp för Stockholms läns
gymnasieskolor

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden ansluter sig till de gemensamma
riktlinjerna för tilläggsbelopp för Stockholms läns gymnasieskolor.

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 utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.65

§ 31

Riktlinjer för likabehandlingsarbete

Beslut

5. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
riktlinjer för likabehandlingsarbete i kommunens skolor.

6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna ersätter den
tidigare kommunövergripande likabehandlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för de
kommunala skolornas likabehandlingsarbete, inklusive arbetet med deras
planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-11

2. Likabehandlingsarbete i Gnesta kommuns skolor

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
riktlinjer för likabehandlingsarbete i kommunens skolor.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna ersätter den
tidigare kommunövergripande likabehandlingsplanen.

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: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.64

§ 32

Verksamhetsanpassning Welandersborg

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen
verksamhetsanpassning på Welandersborg.

Sammanfattning av ärendet

Synpunkter på trafiksäkerheten vid Welandersborgs skola har framkommit
under en tid. Nya lösningar har efterfrågats av vårdnadshavare och
verksamhet.

Förvaltningen föreslår därför verksamhetsanpassningar:

Ett upphöjt övergångsställe som samtidigt fungerar som farthinder i anslutning
till av-och påstigningsplats för buss och taxi.

Gångväg längs fotbollsplanen med staket ut mot gatan för att förhindra att
barn går ut i gatan samt hindra bollar från fotbollsplan. Staketet skall vara i
standardhöjd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-29

2. Bild på placering av staket och övergångsställe

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen
verksamhetsanpassning på Welandersborg.

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: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

7. Nämnden godkänner redovisningen.

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 2019-05-14 – 2019-06-10

~ Förteckning över anställningar 2019-05-01 - 2019-05-31



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 34

Förvaltningschefen informerar

Beslut

8. Nämnden godkänner informationen.

~ Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan informerar om
kompetensväxling.


	Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden
	Förskoleplaceringar
	Ekonomisk uppföljning
	Uppföljning av internkontrollplan
	Patientsäkerhetsberättelse
	Riktlinjer tilläggsbelopp gymnasieskolan
	Riktlinjer för likabehandlingsarbete
	Verksamhetsanpassning Welandersborg
	Redovisning av delegationsbeslut
	Förvaltningschefen informerar




JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 


UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2019-06-18 
Sida 1 


 
 


 
NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
NR 


 


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         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Oskar Sulin, 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         
Gustav Edman, 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 


 


 





