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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 IngaLill Fredriksson (C) som ordinarie och Per Sicking (V) som

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

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Per Sicking (V) väcker initiativ till ett nytt ärende "Översyn av läromedelsbudget" och

ärendet läggs till som en ny punkt nr. 9 på dagordningen.

Per Sicking (V) väcker initiativ till ett nytt ärende "Utvärdering av flerlärarsystem på

Dansutskolan" och ärendet läggs till som en ny punkt nr. 10 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen med dessa förändringar.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 56

Information från föredragande

Resultat från årets enkät
Frida Arndt redogör för resultatet från enkäten som elever i årskurs 2, 5 och 8 samt

barn på fritidshem och deras föräldrar har svarat på. Enkäten besvarades innan påsken

2022. Elever och föräldrar har fått svara på frågor som t.ex. "Jag känner mig trygg i

skolan", "Jag får lugn och ro på lektionerna när jag behöver det". Enkäten visar på

några frågor som behöver belysas men även på högt upplevd trivsel, gott bemötande

och positiva utvecklingssamtal

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA-arbete)
Johan Skeppstedt berättar att syftet med arbetet är bl.a. att skapa en lärande

organisation/kultur och att öka förståelsen för nuläget, önskat läge, aktiva processer

och dess effekt. De strukturer man använder är årshjul med tre avstämningar, planer

som bygger på varandra och gemensamma strukturer och dokument.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 57

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

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

och pedagogisk omsorg
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 58

Ekonomisk uppföljning - efter maj

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen efter maj godkänns.

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

med 1 013 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med 5 038 tkr. Förklaringar finns i

högre interna elevintäkter som bokförts än budgeterat samt att sjuklöneersättning

bokförts med 1 146 tkr. Även fler sålda platser än budgeterat för perioden påverkar

resultatet positivt.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +84 tkr. Köp av verksamhet

har en positiv avvikelse mot budget på +1 153 tkr. Personalkostnaderna överstiger

budget med -2 205 tkr. Interna kostnader har en negativ avvikelse på -3 057 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till ett underskott på -1 600 tkr.

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

särskolan (-3 200 tkr) Positiv prognos redovisas för administrationen (300 tkr)

gymnasieskolan (5 100tkr).

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse Avvikelse

 

helår
Utfall jan
– maj
2022

utfall - budget Helår
prognos -
budget

prognos -
budget

2022 Jan - maj 2022 2022 maj
2022
april

Politisk ledning
-539 -233 -8 -539 0 0

Administration
-15 274 -5 804 449 -14 974 300 0

Förskola -64 637 -27 041 -468 -66 637 -2 000 -2 000

Grundskola -151 873 -61 969 431 -153 673 -1 800 -1 800

Särskola -12 831 -6 691 -1 395 -16 031 -3 200 -3 200

Elevhälsa -4 677 -1 870 41 -4 677 0 0

Kulturskola -3 465 -1 626 -220 -3 465 0 0
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Gymnasieskola -55 230 -20 929 2 076 -50 130 5 100 5 100

Kostenheten -15 574 -6 174 193 -15 574 0 0

Fritidsgård -3 198 -1 396 -86 -3 198 0 0

Totalt
-327 298 -133

733
1 013 -328 898 -1 600 -1 900

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-15

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen efter maj godkänns.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.47

§ 59

Uppföljning kränkande behandling juni

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 mars till 15 juni 2022, samt 1

januari till 15 juni.

Under aktuell period har totalt 76 ärenden rapporterats i förvaltningens system för

anmälning av kränkande behandling. 7 av händelserna har bedömts som ej fall av

kränkande behandling, efter utredning utförd av skolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-15

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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.81

§ 60

Uppföljning av sjukfrånvarostatistik

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

sjukfrånvarostatistik efter april.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen

under perioden 1 januari till 30 april 2022. Uppföljningen visar att den totala

sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat marginellt, med en procentenhet, sedan

uppföljningen efter oktober 2021. Den högsta frånvaron återfinns inom förskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-14

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

sjukfrånvarostatistik efter april.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningskontoret

~ HR-enheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.82

§ 61

Återrapportering sjukfrånvaro

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens information om

sjukfrånvaro i kommunens förskolor och grundskolor. Förvaltningen uppdras att

återkomma med förslag på ytterligare åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.

Sammanfattning av ärendet
Den 15 december 2021 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att

göra en djupare analys av sjukfrånvaron i kommunen och att återkomma med förslag

på ytterligare åtgärder för att sänka denna. I ärendet återrapporteras vad som

framkommit i förvaltningens analys av sjukfrånvaron samt förvaltningens förslag på

åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Analysen bygger på historisk sjukfrånvarostatistik

mellan 2016 och 2021, samt perioden jan-april år 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-14

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens information om

sjukfrånvaron i kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande ändringsförslag; Barn- och utbildningsnämnden

godkänner förvaltningens information om sjukfrånvaro i kommunens förskolor och

grundskolor. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på ytterligare åtgärder

för att sänka sjukfrånvaron.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens

ändringsförslag.
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Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ HR-enheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.31

§ 62

Förstärkt stöd 2022 Skolmiljarden

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela Gnesta kommuns del av

skolmiljarden till skolor utifrån antal elever som är folkbokförda i Gnesta kommun

och inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska återrapportera till nämnden hur pengarna

har använts.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4

miljarder kronor 2022, för att möte de utmaningar som covid-19-pandemin medfört.

Gnesta kommun har tilldelats 1 625 498 kronor för 2022. Halva beloppet betalades ut

av Skolverket i februari och den andra halvan betalas ut i augusti. Stödet ska användas

för insatser i kommunala och fristående skolor som syftar till att minska de negativa

effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin. Det är upp

till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens

rätt till utbildning. Ärendet gäller beslut om hur barn- och utbildningsnämnden ska

fördela sin del av skolmiljarden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-14

2. E-post och beslut från Skolverket

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela Gnesta kommuns del av

skolmiljarden till skolor utifrån antal elever som är folkbokförda i Gnesta kommun

och inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska återrapportera till nämnden hur pengarna

har använts.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

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

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2021.78

§ 63

Utredning av förskolor i Gnesta - förstudie

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förstudien.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att programarbete ska genomföras för

byggnation av ny förskola på fastigheten Gnesta 32:9 (Solrostomten).

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna ett avtal

gällande programarbetet, enligt beslutspunkt två, med GFAB.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att godkänna förvaltningens förstudie gällande nybyggnation

av en förskola i Gnesta tätort, som genomförts efter nämndens beslut om detta den 8

mars 2022. Vidare gäller ärendet beslut om att genomföra programarbete enligt

förstudiens förslag och att förvaltningschef ska teckna ett avtal med GFAB gällande

programarbetet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-14

2. Förstudie förskolor Gnesta

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förstudien.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att programarbete ska genomföras för

byggnation av ny förskola på fastigheten Gnesta 32:9 (Solrostomten).

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna ett avtal

gällande programarbetet, enligt beslutspunkt två, med GFAB.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Lokalsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.93

§ 64

Översyn av läromedelsbudget

Beslut
1. Nämnden avslår Per Sicklings (V) förslag.

Sammanfattning av ärendet
Per Sicking (V) väcker nytt ärende gällande översyn av läromedelsbudget och lämnar

följande som förslag till beslut; "Förvaltningen ges i uppdrag att se över hur budgeten

för läromedel ser ut på kommunens skolor inför kommande läsår eller termin,

alternativt senast tillgängliga budget. Sammanställningen ska visa om den faktiska

läromedelsbudgeten per elev skiljer sig åt mellan skolorna samt hur den utvecklats de

senaste fem åren i absoluta tal och i förhållande till skolans samlade budget. Resultatet

bör presenteras för nämnden på nästa ordinarie sammanträde".

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Anderson (M) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Per Sicklings (V) förslag eller enligt

Sven Andersons (M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Sven

Andersons (M) avslagsyrkande.
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Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.94

§ 65

Utvärdering av flerlärarsystemet på
Dansutskolan

Beslut
1. Nämnden avslår Per Sicklings (V) förslag.

Sammanfattning av ärendet
Per Sicking (V) väcker nytt ärende gällande utvärdering av flerlärarsystemet på

Dansutskolan och lämnar följande förslag till beslut; "Förvaltningen ges i uppdrag att

göra en utvärdering av flerlärarsystemet som infördes 2019 på Dansutskolan.

Utvärderingen ska särskilt beakta lärarnas synpunkter och fokusera på både fördelar

och nackdelar. Viktiga frågor är om förändringarna bidragit till en bättre miljö för

lärande, hur den påverkat lärarnas arbetsmiljö till exempel med avseende på

möjligheten att ta in vikarier, och om metoden fungerat som det är tänkt i alla

årskurser och om inte, varför".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden yrkar avslag till förslaget.

Sven Anderson (M) yrkar bifall till ordföranden avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Per Sicklings (V) förslag eller enligt

ordförandens avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens

avslagsyrkande.
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Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.2

§ 66

Anmälningsärenden

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som barn- och

utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för barn- och

utbildningsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet

finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll förvaltningssamverkan 2022-03-31

~ Protokoll förvaltningssamverkan 2022-05-05



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 67

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. 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 2022-05-23 – 2022-06-13

~ Förteckning över anställningar 2022-05-01 - 2022-05-31
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Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 68

Förvaltningschefen informerar

~ Skolinspektionens tillsyn av Welandersborgs skola, Tommie Olsson

~ Förvaltningens strateg avslutar sin tjänst i Gnesta kommun, rekrytering pågår, Eva

Lönnelid

~ Ny rektor till Dansutskolan börjar i augusti, Eva Lönnelid

~ Skolinspektionsärende rörande Frejaskolan, Eva Lönnelid

~ Uppgifter från socialförvaltningen gällande orosanmälningar. Under perioden 1

januari till 31 maj har socialförvaltningen fått in totalt 236 st orosanmälningar,

varav 6 st gällande förskola och 26 st gällande grundskolan, Eva Lönnelid

~ Betygsstatistik, Eva Lönnelid
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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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