
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2021-03-30, 16.00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 18.05 – 18.10

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Monica Tägtström Bergman, förvaltningschef (deltar på

distans), Erika Isaksson, strateg (deltar på distans), Alice

Kyander, utredare (deltar på distans), §§ 13-15 Robin

Johansson, ekonom (deltar på distan), Jenny Neimann, ekonom

(deltar på distans)

Justerare Inger Johansson (ordinarie)

Inga-Lill Fredriksson (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
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Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 13 - 21

Ordförande Linda Lundin

Justerare Inger Johansson

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-03-31

Datum för anslagets nedtagande: 2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 13 - 21
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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 Inger Johansson (S) som ordinarie och Inga-Lill Fredriksson (C)

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

~ Förskolans kärnprocess, Anne Hedlund, Monica Gustavsson, Josephine Harvey

och Carol Susan Moreno Ascencio

~ Fritidsgården, Klas Jervfors Turner
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 13

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: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 14

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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

att säkerställa att alla personal känner till att fall av kränkande behandling måste

anmälas till huvudman via förvaltningens system.

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

utbildningsnämndens verksamheter under perioden från och med 1 januari 2021 till

och med 22 mars 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-25

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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

att säkerställa att alla personal känner till att fall av kränkande behandling måste

anmälas till huvudman via förvaltningens system.

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: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.28

§ 15

Ekonomisk uppföljning efter februari

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

februari 2021.

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

budget med -3 018 tkr. Underskottet mot budget förklaras delvis av att många intäkter

som är budgeterade för perioden inte har blivit bokförda.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Avvikelse

  helår utfall - budget Utfall Utfall utfall

2021 jan – feb 2021
jan – feb
2021

jan – feb
2020

feb 2020-2021

Administration -14 750 -399 -2 821 -3 312 491

Förskola -64 064 -43 -10 519 -10 607 88

Grundskola -134 865 -3 563 -25 614 -26 055 440

Särskola -12 761 78 -2 027 -1 751 -276

Elevhälsa - 5 928 -12 -965 -1 088 122

Kulturskola -4 148 -43 -715 -945 230

Gymnasieskola -52 672 -365 -9 136 -8 753 -383

Kostenheten -16 698 -320 -3 041 -3 167 126

Fritidsgård -3 084 -67 -571 -481 -90

Ofördelat Bou-nämnden -10 452 1 714 0

Totalt -319 422 -3 018 -55 410 -56 158 747

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-25

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

februari 2021.
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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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.10

§ 16

Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden
2020

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2020 med Inga-

Lill Fredrikssons (C) ändringsförslag på s. 49 i årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för år 2020 där

verksamheternas arbete utifrån framtidsplanens mål och uppdrag beskrivs. Vidare

redovisas förvaltningens organisation och uppdrag samt det ekonomiska utfallet med

kommentarer. Förvaltningens arbete utifrån internkontrollplanen redovisas också i en

bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-12

2. Årsredovisning 2020

3. Uppföljning av internkontrollplan 2020

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Fredriksson (C) föreslår följande ändring på s. 49 tredje stycket under

rubriken Uppföljning i årsredovisningen: På grund av en ny EU-dom kommer

införandet försenas och inte kunna genomföras år 2023, som tidigare planerats.

Meningen ändras till att lyda: Med anledning av en ny EU-dom kommer införandet

försenas och inte kunna genomföras år 2023, som tidigare planerats.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med Inga-Lill Fredriksson (C) ändringsförslag och finner att
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med Inga-Lill Fredriksson (C)

ändringsförslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.21

§ 17

Riktlinjer tilläggsbelopp för förskola och
grundskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om reviderade

riktlinjer för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om reviderade

riktlinjer för tilläggsbelopp för förskoleklass, fritidshem och grundskola.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhetsstöd för de kommunala

förskolorna och grundskolorna i Gnesta hanteras i enlighet med riktlinjerna för

tilläggsbelopp.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av riktlinjer för

tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg samt för förskoleklass, fritidshem

och grundskola.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-12

2. Riktlinjer för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

3. Riktlinjer för tilläggsbelopp för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om reviderade

riktlinjer för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om reviderade

riktlinjer för tilläggsbelopp för förskoleklass, fritidshem och grundskola.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhetsstöd för de kommunala

förskolorna och grundskolorna i Gnesta hanteras i enlighet med riktlinjerna för

tilläggsbelopp.
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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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.22

§ 18

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 "Skolmiljarden"

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

skolmiljarden till grundskolor utifrån antal inskrivna niondeklassare folkbokförda i

Gnesta kommun.

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

kronor 2021, för att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför. Gnesta

kommun har tilldelats 1 172 726 kronor. Halva beloppet betalades ut av Skolverket i

februari, den andra hälften betalas ut i juni. Stödet ska användas till insatser i

kommunala och fristående skolor och 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 2021-03-22

2. Beslut om utbetalning

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

skolmiljarden till grundskolor utifrån antal inskrivna niondeklassare folkbokförda i

Gnesta kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Fredriksson (C) och Gustav Edman (MP) bifaller framskrivet förslag.

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
~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2020.136

§ 19

Klagomål mot förskolan De fyra årstiderna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta utredningen om klagomål mot

förskolan De fyra årstiderna utan åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen inledde den 22 januari 2021 en utredning gällande

ett klagomål rörande ett barn vid den fristående förskolan De fyra årstiderna.

Utredningen gäller barnets situation avseende rätt till stöd. Bakgrunden till

utredningen är de klagomål som lämnats av vårdnadshavaren till förvaltningen under

december 2020.

Förskolan har inkommit med ett yttrande avseende förvaltningens frågor, i vilket

förskolan beskrivit hur de arbetat kopplat till den aktuella situationen. Utifrån

yttrandet föreslår barn-och utbildningsförvaltningen att ärendet avslutas utan åtgärd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-22

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta utredningen om klagomål mot

förskolan De fyra årstiderna utan åtgärd.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för De fyra årstiderna
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 20

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 2020-10-13 – 2021-03-22

~ Förteckning över anställningar 2021-01-01 - 2021-02-28
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 21

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Coronapandemin

~ Feriearbetare

~ IKT-pedagoger i förskolan

~ Barn som avviker från skolan

~ Formaliserad samverkan KAA och UC

~ Skolvalsprocessen
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X    Deltar på distans       
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X   Deltar på distans       
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   Deltar på distans       
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X   Deltar på distans       
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V  X  Gustav Edman        
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S X   Deltar på distans       
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X   Deltar på distans       
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X   Deltar på distans       
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP X   Deltar på distans       

      

  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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