
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2020-03-10, 16:00, Frösjön/Lockvattnet ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.50 – 17.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Monica Tägtström Bergman, t.f. förvaltningschef, Jonas Krook,

ekonom. Bengt Greiff, planeringschef, Malin Palmer Andersson,

rektor, Erika Isaksson, strateg, Alice Kyander, utredare, Julia

Zetterstrand, kanslichef, Christina Eriksson, nämndsekreterare

Justerare Ingalill Fredriksson (ordinarie)

Axel Bodin (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 1 - 9

Ordförande Linda Lundin

Justerare Ingalill Fredriksson

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-11

Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 1 - 9



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Förskoleplaceringar 4

§ 2 Framtidsplan 2020 med internkontrollplan 5 - 6

§ 3 Ekonomisk uppföljning - åtgärder för budget i balans 7 - 8

§ 4 Motion - Vegetarisk mat som standard i kommunens

verksamheter

9 - 10

§ 5 Delegationsordning 11

§ 6 Flytt av förskolan Solrosens verksamhet 12

§ 7 Inriktningsbeslut - mindre barngrupper 13

§ 8 Redovisning av delegationsbeslut 14

§ 9 Förvaltningschefen informerar 15



Barn- och utbildningsnämnden

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 Axel Bodin (C) som

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

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden förslår att informationspunkt om kommunens beredskap inför

Coronaviruset läggs till på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Kommunens beredskap inför och information om Coronaviruset, Julia Zetterstrand



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2020.25

§ 1

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

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

och pedagogisk omsorg.



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2019.108

§ 2

Framtidsplan 2020 med internkontrollplan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens

förslag till framtidsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 inklusive den reviderade

ekonomidel som dukas.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2020.

3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till framtidsplan för åren

2020-2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-06

2. Framtidsplan 2020-2022

3. Internkontrollplan 2020

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens

förslag till framtidsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2020.

3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplan för 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att framtidsplanens ekonomidel ändras enligt det på nämnden

utdelade dokumentet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar

enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag.



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2019.46

§ 3

Ekonomisk uppföljning - åtgärder för budget i
balans

Beslut
4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av

åtgärder för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden godkände den 13 augusti och 3 september

förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans. Åtgärderna rörde restriktivitet

gällande inköp och vikarier samt deltagande i kurser och konferenser, uppskjutet inköp

av arbetskläder till fritidshemmen, översyn av grundsärskolan och AST-gruppen,

översyn av skolskjutshanteringen samt omfördelning av statsbidraget för likvärdig

skola. Förvaltningen gavs även i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder för

att minska underskottet 2019 och nå budget i balans 2020. I ärendet redogörs för dessa

åtgärder.

Beslutsunderlag
4. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av

åtgärder för budget i balans.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: KS.2019.93

§ 4

Motion - Vegetarisk mat som standard i
kommunens verksamheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
5. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionärerna för att kommunen inför

vegetarisk mat som standard i de kommunala verksamheterna. Barn- och

utbildningsförvaltningen gör bedömningen att motionens innehåll redan är gällande

inom kostenheten, som kontinuerligt arbetar med att öka andelen vegetabilier i kosten

utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd målgrupps behov. Utöver

detta arbetar kostenheten för att minska matsvinnet och att servera närproducerad mat

i säsong.

Beslutsunderlag
5. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

6. Motion - Angående vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2020.14

§ 5

Delegationsordning

Beslut
6. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning från och

med 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. I förslaget har delegaten bytts

ut från utvecklingsstrateg till förvaltningschef under tre punkter.

Beslutsunderlag
7. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

8. Förslag till reviderad delegationsordning

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning från och

med 1 april 2020.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2019.120

§ 6

Flytt av förskolan Solrosens verksamhet

Beslut
7. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta förskolan Solrosens verksamhet

till Frustunagården under en period om max 5 år.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att förskolan Solrosens verksamhet flyttas till

Frustunagården under en period om max 5 år. Detta efter att en vattenskada och

svartmögel upptäcktes på förskolan under hösten 2019, varpå skadan isolerades och

delar av verksamheten evakuerades till Frustunagården. Kostnader kopplade till

evakuering och f lytt bekostas av GFAB. Kostnader för inköp av material knutet till

verksamheten som behöver förnyas, står barn- och utbildningsförvaltningen för.

Beslutsunderlag
9. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

10. Statusrapport och handlingsplan för förskolan Solrosen

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta förskolan Solrosens verksamhet

till Frustunagården under en period om max 5 år.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Socialförvaltningen

~ Conny Karlsson, GFAB

~ Göran Johansson, Kommunstyrelseförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2020.22

§ 7

Inriktningsbeslut - mindre barngrupper

Beslut
8. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolorna ska inleda ett långsiktigt

arbete med syfte att barnen ska vara i ett mindre sammanhang merparten av dagen.

Sammanfattning av ärendet
Förskolan i Gnesta består av framåtriktade verksamheter som håller god kvalitet. En

stor majoritet av vårdnadshavare till barn i förskolan är nöjda med verksamheten och

kan rekommendera förskolan till andra. Förskoleledning och -personal kännetecknas

av en utvecklingsvilja och har de senaste åren arbetat aktivt med bland annat

språkutvecklande arbetssätt.

För att fortsätta vidareutveckla förskolan har potentialen att arbeta med

barngruppernas storlek identifierats. Med barngrupp menas den grupp som barnen

ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Det är viktigt att barnen inte har för

många relationer att förhålla sig till under en dag, särskilt för de yngsta barnen. Enligt

Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i skolan ger mindre barngrupper bland

annat fördelar kopplade till samspelet och kommunikationen mellan förskoleläarare

och barn.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att barn- och utbildningsförvaltningen

får i uppdrag att inleda ett långsiktigt arbete med syfte att skapa fler möjligheter för

barnen att ingå i ett mindre sammanhang, i form av mindre barngrupper under

merparten av dagen.

Beslutsunderlag
11. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolorna ska inleda ett långsiktigt

arbete med syfte att barnen ska vara i ett mindre sammanhang merparten av dagen.

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



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2020.2

§ 8

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
2. 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 2019-12-03 – 2020-03-02

~ Förteckning över anställningar 2019-12-01 - 2020-01-31



Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: BOUN.2020.4

§ 9

Förvaltningschefen informerar

Beslut
3. Nämnden godkänner informationen

~ Yttranden till Skolinspektionen

~ Kränkningsanmälningar

~ Ny rektor på Kvarnbackaskolan och Welandersborgsskolan

~ Lokaler Welandersborgsskolan

~ Fritidsgården Chill, lokaler

~ Förstörelse på Frejaskolan

~ Kompetensväxling

~ Lärarstuderande på Mälardalens högskola
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Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X          
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Leif Figaro, Led  S X          
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, 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         
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP X         
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