
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats Tisdag 5 oktober 2021, kl 16.00 -17:30, B-salen samt via Teams,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering ----

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Julia Zetterstrand, förvaltningschef (deltar på distans), Erika

Isaksson, strateg (deltar på distans), Alice Kyander, utredare

(deltar på distans), Jonas Krook, ekonom (deltar på distans),

Bengt Greiff, planeringschef (deltar på distans), Peter Forsberg,

rektor (deltar på distans), Malin Palmér Andersson, rektor

(deltar på distans), Monica Gustavsson, rektor (deltar på

distans), Anne Hedlund, rektor (deltar på distans), Tommie

Olsson, rektor (deltar på distans), Marie Åkerlund Ceder,

kostchef (deltar på distans), Klas Jervfors Turner, enhetschef,

Lotta Gustavsson Kankaanpää (deltar på distans).

Justerare Anna Ekstöm (ordinarie) Inga-Lill Fredriksson (ersättare)

Justering Fredagen den 8 oktober 2021, kl. 16.00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 89 - 97

Ordförande Linda Lundin

Justerare Anna Ekström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-08

Datum för anslagets nedtagande: 2021-11-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 89 - 97
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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 Anna Ekström (M) som ordinarie och Inga-Lill Fredrikson (C)

som ersättare att justera protokollet fredagen den 8 oktober 2021, kl 16.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.98

§ 89

Information från föredragande

Pandemins effekter på skolan
Peter Forsberg, rektor Frejaskolan, Malin Palmér Andersson, rektor Dansutskolan och

Tommie Olsson rektor Welandersborgskolan/Kvarnbackaskolan, informerar om

pandemins effekter i skolan.

Familjecentralen
Lotta Gustafsson Kankaanpää informerar om familjecentralen och verksamheten som

bedrivs där.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 90

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Godkänner informationen

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

och pedagogisk omsorg
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 91

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 16 augusti till 15 september 2021

samt perioden 1 januari till 15 september 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.103

§ 92

Uppföljning av sommaraktiviteter

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om uppföljning av

sommaraktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av årets sommaraktiviteter för barn och unga, som

organiserats av fritidsgården. Uppföljningen visar att de bokningsbara

sommaraktiviteterna totalt lockade strax över 340 besökare, av vilka samma personer

kan ha deltagit i flera av aktiviteterna. Snittantalet besökare per aktivitet var 16. De

flesta aktiviteterna hade ett färre antal deltagare, snittantalet blir dock högre på grund

av de aktiviteter som lockade väldigt många besökare. Bland de aktiviteter som

redovisat könsfördelningen bland deltagarna var fördelningen i snitt cirka 60 procent

killar och 40 procent tjejer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om uppföljning av

sommaraktiviteter.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Verksamhetschef fritidsgården
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.96

§ 93

Ianspråktagande av investeringsmedel
kostenheten - köksutrustning på
Welandersborg

Förslag till beslut i kommunstryrelsen
1. 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för
barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska
beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen innan de får användas. Ärendet gäller beslut att ianspråkta
investeringsmedel för inköp av ny serveringsdisk till Welandersborgs skola.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-06

Tjänsteförslag
1. 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning 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
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Enhetschef, kostenheten

~ Ekonomienheten



Barn- och utbildningsnämnden 9 (14)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.102

§ 94

Delårsrapport 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2021. I

delårsrapporten redovisas det arbete som gjorts, till och med augusti 2021, för att

uppnå barn- och utbildningsnämndens mål och uppdrag i enlighet med framtidsplanen

2021-2023. I delårsrapporten ingår även en ekonomisk uppföljning och

investeringsuppföljning per augusti.

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter augusti visar en positiv avvikelse mot

budget med +123 tkr. Intäkterna visar för perioden en positiv avvikelse med +4 065 tkr.

Detta förklaras delvis av sjuklöneersättning som inkommit under perioden med 1 758

tkr samt skolmiljarden på 1 173 tkr. Inget av detta var budgeterat. I övrigt överstiger

intäkterna från arbetsförmedlingen budget med ca 1 100 tkr. Driftskostnaderna har en

positiv avvikelse mot budget med +4 098 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget

med -5 185 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 300 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom administrationen (-200 tkr), förskolan (-650 tkr),

grundskolan (-20 tkr), särskolan (-1 000 tkr) och gymnasieskolan (-430 tkr). Positiva

prognoser redovisas för kulturskolan (200) och kostenheten (800 tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

2. Delårsrapport 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport för 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.75

§ 95

Revisionsrapport - Granskning av insatser mot
psykisk ohälsa bland barn och unga

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och

unga.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna angående

granskningen av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Granskningen har

genomförts av PwC på uppdrag av kommunens revisorer. Utifrån PwC:S samlade

bedömning lämnas följande rekommendation till barn- och utbildningsnämnden:

· Fortsatt implementering av handbok

· Säkerställ att det finns en samverkan kring kompetensutveckling för att minska

risker för att kompetens inte delas mellan verksamheter och att en verksamhet

inte faller mellan stolarna avseende kompetensutveckling. För att säkerställa

kompetensen hos berörd personal bör åtgärder vidtas som medför

strukturerade och systematiska utbildningsinsatser vilka är samordnade mellan

berörda parter.

· Säkerställ att uppföljning av samverkan sker strukturerat.

PwC har även lämnat en rekommendation som enbart berör socialnämndens

verksamhet.

Nämndens svar på revisionsskrivelsen lämnas som bilaga till ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

2. Barn- och utbildningsnämndens revisionssvar

3. Revisionsrapport avseende granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn

och unga



Barn- och utbildningsnämnden 12 (14)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och

unga.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 96

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

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 2021-09-04 – 2021-09-26
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 97

Förvaltningschefen informerar

~ Förvaltningschef Eva Lönnelid börjar 18 oktober

~ Vaccination av 12-15-åringar startar inom kort.
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
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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 Pernilla Lövström       
Inger Johansson, Led S  X Jacob Wennerholm       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, 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  Deltar på distans       
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 


 


 





