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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 Leif Figaro (S) som ordinarie och Inger Johansson (S) som

ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, Västra Storgatan

15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

~ Kostenheten, Marie Ceder Åkerlund

~ Forskningsprojekt, Bengt Greiff
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 38

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Nämnden 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: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 39

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att säkerställa att samtliga rektorer följer rutinerna för anmälan av kränkande

behandling.

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

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 16 april till 15 maj 2021 samt

perioden 1 januari till 15 maj 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att säkerställa att samtliga rektorer följer rutinerna för anmälan av kränkande

behandling.

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: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.28

§ 40

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

april 2021, med redaktionell ändring.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att en handlingsplan för ekonomi i

balans tas fram till nämnden i juni.

3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att restriktivitet gällande nya

anställningar ska råda och att anställningar endast får ske om anställningarna är

verksamhetskritiska och godkända av förvaltningschef.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter april visar en negativ avvikelse mot

budget med -850 tkr. Intäkterna visar en negativ avvikelse med -485 tkr mot budget.

Driftskostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget på +1 219 tkr medan

lönekostnaderna överstiger budgeten med -1 584 tkr.

Det ligger 10 452 tkr ofördelade medel som ska fördelas ut i de olika verksamheterna.

Resultatet per april är då missvisande för varje verksamhetsområde då dessa medel inte

är utfördelade. Dock är totalresultat och totalprognos fullständig.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 7 500 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom grundskolan (-12 900 tkr), förskolan (-3 150 tkr),

administrationen (-1 002 tkr), särskolan (-600 tkr) och gymnasieskolan (-2 200 tkr).

Positiva prognoser redovisas för elevhälsan (+800 tkr), kostenheten (1 100 tkr) och den

ofördelade ramen för 2021 (+10 452 tkr).

Prognos: -7 500 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

  helår utfall - budget Helår prognos - budget
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2021 Jan - Apr 2021 2021

Administration
-14 750 -1 201 -15 752 -1 002

Förskola -64 064 411 -67 214 -3 150

Grundskola -134 865 -3 097 -147 765 -12 900

Särskola -12 761 -423 -13 361 -600

Elevhälsa -5 928 240 -5 128 800

Kulturskola -4 148 366 -4 148 0

Gymnasieskola -52 672 -861 -54 872 -2 200

Kostenheten -16 698 379 -15 598 1100

Fritidsgård -3 084 -104 -3 084 0

Ofördelat Bou-nämnden -10 452 3 440 0 10 452

Totalt -319 422 -850 -326 922 -7 500

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-25

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

april 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att en handlingsplan för ekonomi i

balans inkommer till nästkommande nämnde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår en redaktionell ändring i stycke tre under rubriken

"Sammanfattning". Första meningen ändras till: Prognosen för barn- och

utbildningsnämnden uppgår till – 7 500 tkr.

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 ändras till: Barn- och utbildningsnämnden

godkänner att en handlingsplan för ekonomi i balans tas fram till nämnden i juni.

Ordföranden förslår ny beslutspunkt 3: Barn- och utbildningsnämnden godkänner att

restriktivitet gällande nya anställningar ska råda och att anställningar endast får ske

om anställningarna är verksamhetskritiska och godkända av förvaltningschef.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens ändrings- och tilläggsförslag samt med
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

redaktionell ändring och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med

ordförandens ändrings- och tilläggsförslag samt redaktionell ändring.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.46

§ 41

Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

uppdragen i nämndens framtidsplan 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp arbetet med de uppdrag förvaltningen

fått i barn- och utbildningsnämndens framtidsplan för 2021. Uppföljningen redovisas

som en bilaga till detta ärende. I bilagan redogör förvaltningen för aktuell status

gällande respektive uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

2. Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

uppdragen i nämndens framtidsplan 2021.

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: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.45

§ 42

Frejaskolans idrottsundervisning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till

kostnaden i kommande budgetförslag, för att verksamheten ska kunna anordna

undervisning i enlighet med timplanens krav.

Sammanfattning av ärendet
Den utökade timplanen för idrott och hälsa innebär att Frejaskolan inte har möjlighet

att förlägga alla idrottslektioner i Frejaskolans idrottshall. Istället behöver skolan dels

utöka antalet utomhuslektioner och i viss utsträckning eventuellt även teorilektioner,

samt hyra andra idrottshallar. Att hyra andra idrottshallar väntas ge en ökad

helårskostnad på upp till 65 700 kronor, beroende på hallarnas timkostnad och hur

många lektioner skolan behöver hyra hallarna under vinterhalvåret. Ärendet gäller att

barn- och utbildningsnämnden får kännedom om situationen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till

kostnaden i kommande budgetförslag, för att verksamheten ska kunna anordna

undervisning i enlighet med timplanens krav.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektor, Frejaskolan

~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.48

§ 43

Justering av skolenheter i skoladministrativa
system

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att enheterna Gnesta grundsärskola 1-6

och Gnesta grundsärskola 7-9 slås ihop med skolenheterna Dansutskolan respektive

Frejaskolan i de skoladministrativa systemen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller att enheterna Gnesta grundsärskola 1-6 och Gnesta grundsärskola 7-9 i

de skoladministrativa systemen slås ihop med skolenheterna Dansutskolan respektive

Frejaskolan. Detta då enheterna saknar inskrivna elever och personal, istället är

eleverna inskrivna på skolenheterna Dansutskolan och Frejaskolan. Det finns ingen

anledning att ha separata enheter för just skolformen grundsärskola, eftersom eleverna

ryms inom en och samma skolenhet, oavsett skolform. Att ta bort de separata

grundsärskoleenheterna innebär endast en förändring i de skoladministrativa

systemen. Det blir ingen skillnad för vare sig elever, vårdnadshavare eller personal,

utan de formella enheterna anpassas helt enkelt till hur det ser ut i verkligheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att enheterna Gnesta grundsärskola 1-6

och Gnesta grundsärskola 7-9 slås ihop med skolenheterna Dansutskolan

respektive Frejaskolan i de skoladministrativa systemen.

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

~ Rektor Dansutskolan

~ Rektor Frejaskolan
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2020.99

§ 44

Tillsyn av Gnesta Waldorfförskola och
fritidshem

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för Gnesta Waldorfförskola att vidta åtgärder för att säkerställa att:

1.1. Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklar utbildningen vid förskolan på enhetsnivå och individnivå.

1.2. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

2. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för Gnesta waldorfskolas fritidshem att vidta åtgärder för att

säkerställa att:

2.1. Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklar utbildningen vid fritidshemmet på enhetsnivå och individnivå.

2.2. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för fritidshemmets öppethållande.

3. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den

8 oktober 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden,

genomfört tillsyn av Gnesta Waldorfskoleförenings förskola och fritidshem under

vintern 2020-2021. Tillsynsintervju genomfördes den 18 november 2020, med besök i

fritidshemmets lokaler den 24 november 2020 och i förskolans lokaler den 2 december

2020. Granskningen omfattade verksamhetsbesök, intervju med huvudman samt

insamlande av relevant dokumentation från huvudmannen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

2. Beslut efter tillsyn av Gnesta Waldorfskoleförening



Barn- och utbildningsnämnden 15 (35)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för Gnesta Waldorfförskola att vidta åtgärder för att säkerställa att:

1.3. Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklar utbildningen vid förskolan på enhetsnivå och individnivå.

1.4. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

2. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för Gnesta waldorfskolas fritidshem att vidta åtgärder för att

säkerställa att:

2.3. Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklar utbildningen vid fritidshemmet på enhetsnivå och individnivå.

2.4. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för fritidshemmets öppethållande.

3. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den

8 oktober 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta Waldorfskoleförening
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.33

§ 45

Utredning av Frejaskolans matsal

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen gällande Frejaskolans

matsal.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en förstudie gällande utbyggnad av Frejaskolans matsal. Förstudien ska

också utreda om en utbyggnad av matsalen kan göras utan större kostnad i

samband med att GFAB renoverar köket samt ta fram förslag på hur en tillbyggnad

av matsalen kan göras vid den tidpunkt när behovet finns

Sammanfattning av ärendet
GFAB kommer från och med sommaren 2022 inleda en omfattande renovering av

Frejaskolans kök. Samtidigt finns ett möjligt framtida behov av att bygga ut

Frejaskolans matsal. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför den 27 april 2021

att genomföra en behovsanalys för att utreda behovet av utbyggnad av Frejaskolans

matsal. Ärendet gäller förslag till beslut att godkänna den framtagna behovsanalysen

samt att inleda en förstudie gällande utbyggnad av Frejaskolans matsal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-25

2. Behovsanalys Freja kök och matsal 2021-05-12

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen gällande Frejaskolans

matsal.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en förstudie gällande utbyggnad av Frejaskolans matsal. Förstudien ska

också utreda om en utbyggnad av matsalen kan göras utan större kostnad i

samband med att GFAB renoverar köket samt ta fram förslag på hur en tillbyggnad

av matsalen kan göras vid den tidpunkt när behovet finns
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Lokalplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.34

§ 46

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 338 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen måste säkerställa rutiner

för uppföljning av beslut gällande medel i investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av nya möbler till klassrum och matsalar, ny utrustning i kapprum

samt två kylar till elevhälsans medicinska insats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 338 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen måste säkerställa rutiner

för uppföljning av beslut gällande medel i investeringsbudgeten.

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

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.39

§ 47

Ianspråktagande av investeringsmedel - IT-
utrustning fritidsgården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 45 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

IT-utrustning för fritidsgården får tas i anspråk för inköp av digital utrustning.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av digital utrustning till fritidsgården.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 45 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

IT-utrustning för fritidsgården får tas i anspråk för inköp av digital utrustning.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef fritidsgården

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.40

§ 48

Ianspråktagande av investeringsmedel -
instrument och inventarier kulturskolan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 50 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

instrument och inventarier till kulturskolan får tas i anspråk gällande inköp av nya

instrument.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av nya instrument till kulturskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 50 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

instrument och inventarier till kulturskolan får tas i anspråk gällande inköp av nya

instrument.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.42

§ 49

Ianspråktagande av investeringsmedel -
miljöförbättringar förskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 100 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk gällande inköp av ljudabsorbenter

och mattor.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av ljudabsorbenter och mattor inom förskolan.

Beslutsunderlag
11. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 100 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk gällande inköp av ljudabsorbenter

och mattor.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.43

§ 50

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler förskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 77 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

verksamhetsmöbler på förskolan får tas i anspråk gällande inköp av bord och stolar.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av möbler till förskolorna Sjöstugan, Gläntan, Ängen och Tallen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 77 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

verksamhetsmöbler på förskolan får tas i anspråk gällande inköp av bord och

stolar.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten



Barn- och utbildningsnämnden 28 (35)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.51

§ 51

Ianspråktagande av investeringsmedel –
pedagogiska datorer/läsplattor

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 69 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för inköp av kringutrustning.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av kringutrustning till grundskolornas läsplattor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 69 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för inköp av kringutrustning.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.52

§ 52

Ianspråktagande av investeringsmedel –
digital klassrumsutrustning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 126 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

digital klassrumsutrustning får tas i anspråk för inköp av interaktiva skärmar.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

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 inköp av interaktiva skärmar till grundskolorna.

Beslutsunderlag
11. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 126 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

digital klassrumsutrustning får tas i anspråk för inköp av interaktiva skärmar.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2020.137

§ 53

Ianspråktagande av investeringsmedel -
administrativt system

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 150 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

administrativt system får tas i anspråk för upphandling av nytt elevadministrativt

system.

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 att bekosta projektkostnader för att Telge Inköp ska genomföra

upphandlingen av ett nytt elevadministrativt system för barn- och

utbildningsförvaltningens räkning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

2. Beslut 2020-12-21 - Upphandling av elevadministrativt systemstöd och lärplattform

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 150 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

administrativt system får tas i anspråk för upphandling av nytt elevadministrativt

system.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 54

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 2021-04-20 – 2021-05-17

~ Förteckning över anställningar 2021-04-01 - 2021-04-30
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 55

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden beslutar att Bengt Greiff, Erika Isaksson och Alice Kyander får

närvara under punkten Förvaltningschefen informerar.

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Coronaläget; tankar inför framtiden

~ Sommaraktiviteter

~ Rekrytering påbörjas för verksamhetschef för skolhälsovården
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