
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats Tisdagen den 22 juni 2021, kl 16.00 -18:15, B-salen och via

Teams, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16:45-17:00

Beslutande

Övriga deltagare Monica Tägtström Bergman, förvaltningschef, Peter Forsberg,

rektor, Monica Gustavsson och Anne Hedlund förskolechefer,

Robin Johansson, ekonom, Malin Ceder Åkerlund, kostchef,

Bengt Greiff, Erika Isaksson, strateg,Tommie Olsson, rektor,

Malin Palmér Andersson rektor, Klas Jervfors Turner, rektor

Justerare Anna Ekström (ordinarie) Axel Bodin (ersättare)

Justering Tisdagen den 29 juni kl. 15:45

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 58 - 71

Ordförande Linda Lundin

Justerare Anna Ekström

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-06-30

Datum för anslagets nedtagande: 2021-07-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 58 - 71
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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 Axel Bodin (C) som

ersättare att justera protokollet tisdagen den 29 juni 2021, kl 15:45, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Erika Isaksson, strateg, informerar om betyg statistiken
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 58

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: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 59

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 maj till 15 juni 2021 samt

perioden 1 januari till 15 juni 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

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
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

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

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.28

§ 60

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Barn- och utbildingsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter maj

2021.

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

med 356 tkr. Överskottet mot budget förklaras delvis av att resekostnader för

gymnasiet inte har blivit bokförda samt att en tilläggsutbetalning av köp av elevplatser

till följd av högre elevpengar inte gjorts för perioden.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 4 500 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom grundskolan (-700 tkr), förskolan (-2 600 tkr),

Administrationen (-500 tkr), Särskolan (-1 000 tkr) och gymnasieskolan (-400 tkr).

Positiva prognoser redovisas för Elevhälsan (+100 tkr) och Kostenheten (600 tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

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

maj 2021.

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

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.70

§ 61

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande åtgärder för ekonomi i balans:

· Förslag 4 om att lägga ned förvaltningens Komtek-verksamhet.

· Förslag 7 om restriktivitet vid vikarietillsättning.

· Förslag 8 om restriktivitet vid inköp.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med

ytterligare åtgärder samt konsekvensbeskrivningar för budget i balans till

nästkommande kommande nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserade i den ekonomiska uppföljningen

efter april ett underskott om -7 500 tkr till årets slut. I den senaste ekonomiska

uppföljningen, efter maj, prognostiserar däremot ett underskott om -4 500 tkr. I

ärendet ger barn- och utbildningsförvaltningen förslag till åtgärder för att nå en budget

i balans. Ny prognos, givet att förslag till beslut fattas, redovisas i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande åtgärder för ekonomi i

balans:

· Förslag 1 om att vakanshålla tjänsten som chef för elevhälsans

medicinska del under höstterminen.

· Förslag 4 om att lägga ned förvaltningens Komtek-verksamhet.

· Förslag 7 om restriktivitet vid vikarietillsättning.

· Förslag 8 om restriktivitet vid inköp.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med

ytterligare åtgärder för budget i balans till kommande nämnd.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Lilian Wallin (V) och Anna Ekström (M) lämnar ett gemensamt ändringsförslag om

återremittering av punkten 1:1: " Förslag 1 om att vakanshålla tjänsten som chef för

elevhälsans medicinska del under höstterminen", med motiveringen att förslaget

kompletteras med en konsekvensbeskrivning.

Lilian Wallin (V) och Anna Ekström (M) lämnar ändringsförslag på punkten 2 att

konsekvensbeskrivningar fortsättningsvis kommer att redovisas för att budget i balans.

Beslutsgång
Ordföranden fråga om nämnden kan besluta enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Lilian Wallin (V) och Anna Ekströms (M) ändringsförslag och finner att barn-

och utbildningsnämnden beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer och verksamhetschefer

~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.65

§ 62

Investeringsuppföljning maj 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsuppföljning per

maj månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel på

3 535 000 kr. Av dessa har förvaltningen vid maj månads utgång ianspråktaget

investeringar för 1 283 000 kr. Inköp har påbörjats kring investeringar godkända i KS.

Betalning av fakturor är ännu inte gjorda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

2. Investeringsuppföljning maj 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsuppföljning per

maj månad 2021.

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

~ Planeringschef, barn- och utbildningförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.64

§ 63

Verksamhetsanpassning Kvarnbackaskolan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att genomföra verksamhetsanpassningar på Kvarnbackaskolan, genom att bygga två

toaletter och ett grupprum.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslag till verksamhetsanpassning av Kvarnbackaskolan i form av att ett

nytt grupprum byggs samt att en handikappanpassad toalett byggs om till två mindre

toaletter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteförslag 2021-06-15

2. Förslag till ombyggnad

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i

uppdrag att genomföra verksamhetsanpassningar på Kvarnbackaskolan, genom

att bygga två toaletter och ett grupprum.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.36

§ 64

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 20 000kr från 2021 års

investeringsmedel gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och

klassrum 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 ianspråktagande av investeringsmedel för inköp av en ny försäljningskyl

till Frejaskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 20 000kr från 2021 års

investeringsmedel gällande Grundskolan – 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
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef, Freja Café

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.66

§ 65

Riktlinjer för mätning av matsvinn

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för mätning av matsvinn i

kostenhetens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om riktlinjer för mätning av matsvinn i kostenhetens

verksamheter. Mätningarna ser olika ut beroende på typ av kök. För mottagningskök i

förskolan föreslås att köken enbart mäter tallrikssvinn. För tillagningskök i förskolan

föreslås att köken mäter kökssvinn, medan övriga tillagningskök mäter såväl kökssvinn

som serveringssvinn och tallrikssvinn. Mätningarna ska genomföras dagligen och

dokumenteras på ett likvärdigt sätt i alla kök.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

2. Riktlinjer för mätning av matsvinn

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för mätning av matsvinn i

kostenhetens verksamheter.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kostenheten

~ Barn- och utbildningskontoret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.71

§ 66

Betyg Åk 9

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en

redogörelse för elevernas kunskapsnivå efter coronapandemin samt behov och

åtgärder framåt.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de preliminära

vårterminsbetygen i årskurs 9 VT 2021. I tabellen nedan redovisas vårterminsbetygen

2021 tillsammans med motsvarande resultat för åren 2018-2020.

2018 2019 2020 2021

Genomsnittligt

meritvärde

208,7 204,9 213,4 204,3

Andel (%)

behöriga till

gymnasieskolans

yrkesprogram

80,2 82,8 91,1 84,5

Andel (%) med

minst E i alla

ämnen

69,6 63,3 73,2 74,5

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskerivelse 2021-06-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med

en redogörelse för elevernas kunskapsnivå efter coronapandemin samt behov

och åtgärder framåt.
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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: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.72

§ 67

Uppsägning av avtal gällande Regnbågens
korttidshem

Beslut
1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller ett beslut om att erbjuda de elever, som i dagsläget vistas på Regnbågen

efter skolan, plats i fritidshem på sin egen skola. Detta då fritidshem är en

utbildningsform som alla elever har rätt till, till och med det år då eleven fyller 13.

Beslutet innebär att förvaltningen kommer avsluta elevernas platser på Regnbågens

korttidshem.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta samtliga avtal med

socialnämnden gällande platser på Regnbågens korttidshem före och efter

skoldagen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Braathen Gustavsson (M) anmäler jäv.

Anna Ekström (M) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen "då det

framkommit att förvaltningsledningen inte haft den, för nämnden mycket viktiga,

proaktiva dialogen med vårdnadshavarna, såsom nämnden ställt som krav inför ett

eventuellt beslut.

Det förvaltningsledningen behöver göra är att ha en proaktiv dialog med

vårdnadshavarna, där det är tydligt att målet är att erbjuda eleverna fritidshemsplatser

inom skolan där utbildad personal bedriver verksamheten i linje med läroplanens mål".
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att nämnden

beslutar att ärendet ska avgöras senare - ärendet återremitteras.

Sändlista
~ Socialnämnden

~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Barn- och utbildningskontoret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.67

§ 68

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 2021. Uppföljningen visar att den högsta

frånvaron återfinns inom förskolan och att det är svårt att se några tydliga mönster i

varför olika förskolor har olika hög långtids- och korttidsfrånvaro. Inom grundskolan

har de mindre skolorna en högre frånvaro än de större skolorna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

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: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 69

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 2021-05-18 – 2021-06-14

~ Förteckning över anställningar 2021-05-01 - 2021-05-31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.47

§ 70

Övriga frågor

Beslut
1. Nämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Fråga om säkerhetsrutiner vid simning i skolan

Svar: Förvaltningen har inga övergripande riktlinjer eller rutiner gällande säkerhet vid

simundervisning. Däremot har Frejaskolan och Dansutskolan rutiner som används och

är väl kända av de som berörs av dem. Rektor på Kvarnbackaskolan och

Welandersborgsskolan återkommer med svar efter sommaren då personalen som har

kännedom om detta åter är på plats. Det har inte genomförts någon simundervisning

under vårterminen på dessa skolor.

Fråga om fritidshemsplatser och retroaktiv platsbetalning.
Svar : Antalet fritidshemsplatser på Frejaskolan och Dansutskolan den 15 april 2021 var
cirka 80 platser färre än vid samma tidpunkt 2019. I Björnlunda är det tvärtom cirka
fem fritidsplatser mer än för två år sedan. I Stjärnhov går cirka åtta elever färre på
fritids jämfört med 2019. Den övergripande trenden är tydlig, med färre antal inskrivna
elever på fritids. Varje individuell avslutad plats eller val att inte skriva in sitt barn på
fritids har sin egen förklaring. Förvaltningen tror dock att en anledning är att
pandemin och möjligheten för många vårdnadshavare att arbeta hemifrån har
inneburit att fler vårdnadshavare håller barnen hemma på eftermiddagen istället för på
fritids. Under våren har ingen återupptagit sin avslutade plats och därmed fått betala
retroaktivt för platsen.

Fråga från LilianWallin (V) angående sena kompletteringar av handlingar

till nämnden. Linda Lundin (S) svarar att det inte är optimalt med sena utskick av

handlingar och att ambintionen är att handlingarna ska skickas ut i god tid innan

nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag

om att lägga informationen till handlingarna..
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 71

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Covid 19- ingen smittspridning just nu, närundervisning under hösten

~ Sommarsemestrar
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