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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 Per Sicking (V) som ordinarie och Ann-Sofie Lifvenhage (M) som

ersättare att justera protokollet måndagen den 5 september 2022, kl 16.45, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.



Barn- och utbildningsnämnden 4 (14)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 69

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 70

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen efter juli godkänns.

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

med -2 026 tkr. En del uppgifter är osäkra då det varit semestertider, ny ekonom samt

att barn- och elevantalet inte är fullständigt.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med 4 487 tkr. Förklaringar finns i

högre interna elevintäkter samt att sjuklöneersättning för Covid-19 från

Försäkringskassan. Även fler sålda platser än budgeterat för perioden påverkar

resultatet positivt. Dessutom har Statsbidraget ”skolmiljarden ” tillkommit januari-juni

med +812 tkr.

Kostnaderna har ökat i relation till intäktsökningen och avvikelse mot budget med

- 7 269 tkr. Där personalkostnaderna överstiger budget med -4 923 tkr. Interna

kostnader (ökat elevantal) har en negativ avvikelse på -3 570 tkr och skolskjuts är

-1 916 tkr dyrare än beräknat, delvis beroende på en dubbelbokning på knappt 900 tkr,

men främst att dessa kostnader indexregleras varje kvartal och påverkas av ränteläget i

Sverige. Köp av verksamhet ligger förskolan med en negativ avvikelse mot budget - 887

tkr, grundskolan på budget och gymnasiet har en positiv avvikelse mot budget på +3

404 tkr. Övriga kostnader på alla verksamheter har en gemensam positiv avvikelse

cirka + 800 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till ett underskott på -2 600 tkr.

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

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

gymnasieskolan (5 100tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-29
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen efter juli 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: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.98

§ 71

Betyg åk 9 vårterminen 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
I ärendet redovisar barn- och utbildningsförvaltningen en sammanställning av

vårterminsbetygen för årskurs 9 höstterminen 2022, inklusive en jämförelse med

vårterminen 2021 och vårterminen 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-22

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: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.96

§ 72

Ianspråktagande av investeringsmedel –
möbler i skolmatsal samt elevskåp

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 188 tkr från 2022 års investeringsmedel

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

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 80 tkr för inköp av matsalsmöbler till

Kvarnbackaskolan samt 108 tkr för elevskåp till Frejaskolan och Kvarnbackaskolan.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-22

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 188 tkr från 2022 års investeringsmedel

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

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

~ Planeringschef

~ Ekonomienheten

~ Rektor Kvarnbackaskolan

~ Rektor Frejaskolan

~ Vaktmästeri Kvarnbackaskolan

~ Vaktmästeri Frejaskolan
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.73

§ 73

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelse och nämnder 2021

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

revisionsrapporten om grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021.

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

som gäller barn- och utbildningsnämnden i granskningen av styrelse och nämnder

2021. Granskningen har genomförts av PwC på uppdrag av kommunens revisorer.

Utifrån PwC:s samlade bedömning lämnas följande rekommendation till barn- och

utbildningsnämnden:

· Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare

måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

· Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt

med budget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-22

2. Barn- och utbildningsnämndens revisionssvar

3. Revisionsrapport avseende grundläggande granskning av styrelse och nämnder

2021

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

revisionsrapporten om grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Sicking (V) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen;
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

För att korrigera det som framförs i yttrandet om att nämndens åtgärder för att

säkerställa budget i balans under 2021 varit tillräckliga utifrån den information som

fanns när besluten fattades. 

De åtgärder som godkändes före sommaren var tvärtom långtifrån tillräckliga för att

uppnå budget i balans under året, vilket också framgick av förvaltningens underlag vid

den tidpunkten. Även om ytterligare beslut hade tagits under hösten hade det med all

säkerhet varit försent för att påverka nämndens resultat på helåret nämnvärt. Att

underskottet skulle ha uppstått på grund av redovisningsfel är inte en tillfredställande

förklaring, då endast cirka 700 000 av underskottet på över 4 miljoner beror på en

felaktigt bokförd balanspost.

Det är dessutom tydligt att det underskott som nämnden dragits med i flera år följer

med och påverkar resultatet även detta år, då hänsyn inte tagits till de verkliga

kostnaderna i arbetet med årets budget. Det är ett misslyckande för kommunens

budgetarbete som kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att beslut tas med

korrekta underlag framöver. Detta bör också framgå av nämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden

finner att ärendet ska avgöras idag. Nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservationer
Per Sicking (V) reserverar sig mot beslutet

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer

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

Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.104

§ 74

Reviderade riktlinjer för godkännande, beslut
om bidrag samt tillsyn av fristående förskola,
pedagogiskt omsorg och fritidshem

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens revidering av riktlinjer

för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk

omsorg och vissa fritidshem.

Sammanfattning av ärendet
Den 19 mars 2019 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut att anta en riktlinje för
godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg
och vissa fritidshem. Efter en första hel tillsynscykel har riktlinjen visat sig vara bitvis
otydlig. Ärendet gäller en revidering som syftar till att förtydliga riktlinjen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-22

2. Riktlinjer för godkännande, beslut om bidrag och tillsyn

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens revidering av riktlinjer

för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk

omsorg och vissa fritidshem.

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: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 75

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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 2022-06-14 – 2022-08-19

~ Förteckning över anställningar 2022-06-01 - 2022-07-31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 76

Förvaltningschefen informerar

~ Många nya elever i årskurs 1 på Dansutskolan

~ Föreläggande från Skolinspektionen.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2022-08-30 
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Ann-Sofie Lifvenhage, 1:e v ordf M X          
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Leif Figaro, Led  S  X  Sven Anderson       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Per Sicking, 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         
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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