
Barn- och utbildningsnämnden Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
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Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Tisdagen den 31 maj 2022, kl. 15.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp anordnar själva sina gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Leif Figaro (S) Ersättare: IngaLill Fredriksson (C)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 13, Ej offentliga 14

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 BOUN.2022.4 KAA, Bengt Greiff och Miranda Hedbring

Informationsärenden

2 BOUN.2022.28 Förskoleplaceringar
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3 BOUN.2022.49
Ekonomisk uppföljning - efter april inklusive

investeringsuppföljning

4 BOUN.2022.74 Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2022

Beslutsärenden kommunfullmäktige

5 KS.2020.27 Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och skola

6 KS.2021.279 Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

7 KS.2021.185 Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Beslutsärenden barn- och utbildningsnämnden

8 BOUN.2022.46 Beslutsattestanter 2022 (kompletteras senare)

9 BOUN.2022.71
Ianspråktagande av investeringsmedel – möbler i

arbetsrum, skolmatsal och klassrum

10 BOUN.2022.38
Ianspråktagande av investeringsmedel – Datorer,

läsplattor och digital utrustning förskolor

11 BOUN.2022.70
Ianspråktagande av investeringsmedel -

verksamhetsmöbler förskola

12 KS.2021.363 E-förslag - Skolfotografering

13 BOUN.2022.1 Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningschefen informerar

14 BOUN.2022.3 Förvaltningschefen informerar

Linda Lundin Marie Solter

Ordförande Sekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleplaceringar

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

och pedagogisk omsorg.



Faktiskt barnantal per den 15:e varje månad
Kommunala maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22
Kristallen 37 37 34 28 35 35 36 36 36 36 34 34 34
Ringleken 38 38 40 30 32 34 34 34 35 36 35 34 33
Sjöstugan 70 72 71 60 69 70 70 70 71 71 74 72 73
Tallen 35 35 34 30 34 36 36 36 36 36 36 37 37
Fågeldansen 108 109 108 90 103 103 105 105 106 107 107 108 110
Frustuna 91 90 89 63 64 69 72 70 74 83 86 89 89
Summa Gnesta 379 381 376 301 337 347 353 351 358 369 372 374 376

Ängen 65 66 65 53 62 62 63 63 66 72 73 73 75
Korallen 41 42 41 33 34 37 37 37 39 40 39 40 40
Gläntan 23 23 23 17 18 18 18 18 18 19 19 19 17
Summa ytterområden 129 131 129 103 114 117 118 118 123 131 131 132 132

Summa totalt förskola 508 512 505 404 451 464 471 469 481 500 503 506 508

Pedagogisk omsorg (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Totalt förskola och PO 508 512 505 404 451 464 471 469 481 500 505 508 510

Fristående
De fyra årstiderna 35 36 36 28 32 32 33 33 33 34 34 34 36
Grinden 24 24 24 21 21 20 20 20 21 21 21 21 24
Gnesta Waldorfförskola 33 33 33 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32
Videungarna (PO) 14 14 14 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
Summa fristående 106 107 107 92 96 95 96 96 97 99 100 100 105
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Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning - efter april inklusive
investeringsuppföljning

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Nämnden godkänner ekonomisk uppföljning efter april inklusive

investeringsuppföljning.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter april visar en positiv avvikelse mot

budget med 411 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med 3 001 tkr. Förklaringar finns i

högre interna elevintäkter som bokförts än budgeterat samt att sjuklöneersättning

bokförts med 1 146 tkr.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +226 tkr. Köp av

verksamhet har en positiv avvikelse mot budget på +709 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -1 583 tkr. Interna kostnader har en negativ avvikelse på -1 941

tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till ett underskott på -1 900 tkr.

Negativa prognoser återfinns inom förskolan (-2 000 tkr), grundskolan (-1 800 tkr) och

särskolan (-3 200 tkr) Positiv prognos redovisas för gymnasieskolan (5 100tkr).

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse Avvikelse

 

helår
Utfall jan
– apr
2022

utfall - budget Helår
prognos -
budget

prognos -
budget

2022 Jan - Mar 2022
2022
april

2022
mars

Politisk ledning
-539 -191 -11 -539 0 0

Administration
-15 274 -4 956 34 -15 274 0 850

Förskola -64 637 -21 363 -144 -66 637 -2 000 -2 250

Grundskola -151 873 -49 649 173 -153 673 -1 800 -2 300

Särskola -12 831 -5 333 -1 101 -16 031 -3 200 -1 400

Elevhälsa -4 677 -1 498 26 -4 677 0 0
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Kulturskola -3 465 -1 241 -120 -3 465 0 0

Gymnasieskola -55 230 -17 211 1 192 -50 130 5 100 5 100

Kostenheten -15 574 -4 682 398 -15 574 0 0

Fritidsgård -3 198 -1 081 -36 -3 198 0 0

Totalt
-327 298 -107

203
411 -329 198 -1 900 0

Politisk ledning

Verksamheten visar en avvikelse till och med april på -11 tkr.

Prognosen på helår visar en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

BoU Administration

Verksamheten visar en avvikelse till och med april på +34 tkr.

Prognosen på helår visar en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse för perioden på -144 tkr. På intäktssidan

finns positiv avvikelse då barnomsorgsavgifterna för perioden är högre än budgeterat.

De interna intäkterna för utbetald barnpeng visar ett överskott. Sjuklöneersättning har

bokförts med 376 tkr vilket har positiv effekt på resultatet. På kostnadssidan finns

negativa avvikelser för köp av verksamhet och interna kostnader för utbetald barnpeng.

Prognosen för verksamhetsområdet uppgår till -2 000 tkr. Prognosen förklaras av

högre kostnader för köp av verksamhet tack vare ett högre barnantal än budgeterat (3

barn). I övrigt baseras underskottet i prognosen av att det är fler barn i den interna

verksamheten än budgeterat vilket innebär högre utbetald barnpeng än budgeterat.

Underskottet minskar från februari tack vare den bokföra sjuklöneersättningen.

Prognos: -2 000 tkr

Grundskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med april på 173 tkr.

Resultatet förklaras på intäktssidan av lägre intäkter för barnomsorgsavgifter än

budgeterat då det är färre elever på fritids. Sjuklöneersättning har bokförts med 593 tkr

vilket förbättrar resultatet.
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På kostnadssidan förklaras resultatet av underskott för köp av verksamhet (-494 tkr). I

övrigt förklaras resultatet av ett överskott på driftskostnaderna.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott på -1 800 tkr. Underskottet

förklaras av att det prognosticeras vara fler elever i den interna verksamheten än

budgeterat. I Övrigt förklaras underskottet av köp av verksamhet samt att det väntas

lägre intäkter från avgifter för skolbarnsomsorg. Underskottet minskar från februari

tack vare den bokföra sjuklöneersättningen.

Prognos: -1 800tkr

Grund- och Gymnasiesärskola

Verksamheten visar ett negativt avvikande resultat till och med april på -1 101 tkr.

Avvikelsen förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. Underskottet förklaras

även av att det betalats ut högre elevpeng för perioden än budgeterat samt högre

skolskjutskostnader för perioden.

Prognosen på helår visar ett underskott på -3 200 tkr. Prognosen baseras på att det är

fler elever i den interna verksamheten än budgeterat. Prognosen har förändrats från

föregående månad av att det är högre skolskjutskostnader än budgeterat.

Prognos: -3 200 tkr

Elevhälsa - Centrala pedagogiska resurser

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med april på 26 tkr.

Prognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Prognos: Enligt budget

Kulturskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med april på -120 tkr. Avvikelsen beror

på att väntade intäkter inte är fakturerade samt att det är högre driftskostnader för

perioden än budgeterat. Detta kommer plana ut under året.

Prognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

Gymnasieskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med april på +1 192 tkr. Avvikelsen

beror på att antalet elever inte ser ut att bli lika många som budgeterat. Köp av

elevplatser har ett överskott på 1 599 tkr.

Prognosen för verksamhetsområdet är 5 100 tkr.
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Förklaring till prognosen är att det ser ut att bli färre elever i verksamheten än

budgeterat.

Prognos: 5 100 tkr

Kostenheten

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med april på +398 tkr. Resultatet

förklaras av lägre livsmedelskostnader än budgeterat.

Prognosen för verksamhetsområdet är en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

Fritidsgård

Verksamheten visar en negativ avvikelse för perioden med -36 tkr. Intäkter från

arbetsförmedlingen släpar.

Prognosen på helår visar en budget i balans.

Prognos: Enligt budget

Investeringsuppföljning

1.1 Investeringar förskolan

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Verksamhetsmöbler 200 0

Pedagogisk utemiljö 150 0

Investeringar för

miljöförbättringar 100 0

Datorer/Läsplattor och digital

utrustning 100 0

Totalt 550 0

1.2 Investeringar grundskolan

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Systembyte 300 300

Möbler i arbetsrum, skolmatsal

och klassrum 1 250 187
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Maskiner/möbler slöjdsal 50 0

Pedagogiska datorer/läsplattor 70 70

Pedagogisk utemiljö 150 0

Digital klassrumsutrustning (ej

datorer/läsplattor) 220 220

Totalt 2 040 777

1.3 Investeringar kulturskolan

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Inredning Kulturskolan 50 0

Instrument och inventarier 90 0

Totalt 140 0

1.4 Investeringar fritidsgården

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Möbler och annan utrustning 70 0

IT-utrustning 50 0

Totalt 120 0

1.5 Investeringar kostenheten

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Köksutrustning 150 0

Totalt 150 0

1.6 Investeringar totalt

Investeringar Ram 2022 (tkr) Beviljat BoU (tkr)

Totalt 3 000 777
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Eva Lönnelid Robin Johansson

Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Sändlista
~ Förvaltningsekonom
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Upprättad: 2022-05-23
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Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2022

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

uppdragen i nämndens framtidsplan 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp arbetet med de uppdrag förvaltningen

fått i barn- och utbildningsnämndens framtidsplan för 2022. Uppföljningen redovisas

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

gällande respektive uppdrag. En mer utförlig uppföljning görs senare i delårsrapporten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Uppföljning av uppdrag i framtidsplanen 2022

Eva Lönnelid Frida Arndt

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2022-05-23
Diarienummer: KS.2020.27

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
Feministiskt initiativ Gnesta har inkommit med en motion där motionärerna yrkar för

att Gnesta kommun ska upprätta en plan för hur ett normkritiskt perspektiv ska

implementeras i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande

fortbildning för all pedagogisk personal. Barn- och utbildningsförvaltningens

bedömning är att det inte finns ett behov av en sådan plan, då förskolans och skolans

arbete redan kännetecknas av ett aktivt arbete med frågor om jämställdhet och

likabehandling, i enlighet med skollagen och läroplanerna.

Förvaltningens synpunkter
Enligt skollagen 1 kap. 5 § ska utbildningen utformas i överensstämmelse med

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta uppdrag utvecklas vidare

i läroplanen för förskolan och i läroplanen för skolan, främst i respektive läroplans

första kapitel. Förvaltningens bedömning är att kommunens förskolor och skolor

arbetar i enlighet med skollagen och utifrån läroplanernas innehåll.

Som exempel på förskolornas och skolornas arbete kopplat till området under de

senaste åren har några av verksamheterna anordnat föreläsningar om likabehandling i

samband med kompetensutvecklingsdagar. Varje rektor planerar och anordnar

kompetensutveckling utifrån en professionell bedömning av vad den egna

verksamheten är i störst behov av att utvecklas inom. Under innevarande läsår har till

exempel förskolans personal sett en webbföreläsning om genuspedagogik och

normkritisk praktik samt arbetat med att utveckla lärmiljöerna utifrån dessa

perspektiv. Vidare är frågor om likabehandling ett vanligt tema i samband med

planerings- och utvärderingsdagar, men även vid exempelvis klassrumsobservationer i

grundskolan.
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Både förskolan och skolan tar inför varje nytt läsår fram en lokal likabehandlingsplan,

ofta kallad plan mot kränkande behandling och diskriminering, som utgår ifrån den

riktlinje för likabehandlingsarbetet som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. I

den övergripande riktlinjen för likabehandlingsarbetet anges bland annat att

verksamheterna ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. I det främjande

arbetet ingår enligt riktlinjen att personalen reflekterar över bemötande, normer,

värderingar och fördomar samt bidrar till att öka tryggheten och självkänslan i grupp

och hos individ. Vidare ingår att låta frågor och diskussioner om normer och

diskriminering ta plats i undervisningen och i utbildningen som helhet. I förskolornas

och skolornas lokala planer mot diskriminering och kränkande behandling beskriver

respektive verksamhet sitt nuläge samt vilka åtgärder som planeras för läsåret, vilka

exempelvis kan vara utbildningsinsatser eller kartläggningar. Till exempel pågår ett

arbete på alla skolor kring att utveckla arbetet inom kunskapsområdet sexualitet,

samtycke och relationer, i enlighet med kommande läroplansförändringar för

grundskolan.

Samtliga verksamheter arbetar utifrån ett reflekterande förhållningssätt vad gäller

mötet mellan pedagoger och barn/elever, val av undervisningsmaterial, utformning av

aktiviteter och lektioner, med mera. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är

att förvaltningens förskolor och skolor bedriver ett aktivt arbete utifrån skollagens och

läroplanens bestämmelser och mål om att förskolan och skolan ska arbeta utifrån

grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Utifrån detta är barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att det inte finns ett

behov av en särskild plan för arbetet, utöver den riktlinje för likabehandlingsarbete som

redan finns.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till jämställdhetsfrågor.

Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och

utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på

jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - normkritisk pedagogik i förskola och skola

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Strateg
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Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg (SD) har lämnat in en motion med förslaget att införa ett maxantal på

20 elever per klass i Gnesta kommuns skolor. Detta med hänvisning till risk för sämre

inlärning, motivation och arbetsro för elever i större klasser. Även svårigheter för lärare

att hjälpa till och att se varje elev anges som skäl.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte finns skäl att införa ett maxantal

på 20 elever per klass. Detta mot bakgrund av att skolorna redan arbetar aktivt på olika

sätt för att skapa goda förutsättningar för lärande och studiero, att skolornas klasser i

snitt redan är relativt små samt de svårigheter som förslaget skulle medföra.

Förvaltningens synpunkter
Elevantalet i snitt på Dansutskolan, Welandersborgs skola och Frejaskolan redovisas

enligt tabellen nedan. På Kvarnbackaskolan är klasserna åldersintegrerade och kan

därför inte införas i tabellen på samma sätt. Kvarnbackaskolans snittantal är 17 elever

per klass. Förvaltningen bedömer att storleken på klasserna inte är särskilt hög.

Dansutskolan,

genomsnittligt elevantal

Welandersborgs skola,

genomsnittligt elevantal

Frejaskolan,

genomsnittligt

elevantal

F-3 26 20 25

4-6 23 19 19

7-9 - - 24

Det är viktigt att varje elev får goda förutsättningar för att lära och utvecklas i Gnestas

skolor. Redan idag arbetar skolorna med olika gruppsammansättningsmetodiker och

olika sätt att öka det kollegiala samarbetet. Detta görs exempelvis genom att dela upp

klasserna i mindre grupper under lektionstid samt genom samarbete kring klasser och
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grupper. I majoriteten av kommunens årskurser arbetar fler lärare knutna till

årskursen än det finns antal klasser, vilket innebär att flera lärare samarbetar kring

klasserna och årskursen. Detta med syfte att höja kvaliteten i undervisningen samt

förbättra förutsättningarna för en trygg lärmiljö med studiero.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser vidare att ett införande av ett maxantal på 20

elever per klass skulle innebära vissa svårigheter. Det riskerar dels att leda till

lokalbrist, dels till en minskning av andelen behöriga lärare i skolorna. Vidare anser

förvaltningen att de ansvariga i skolan bör ha möjlighet att avgöra hur klasserna bör

vara sammansatta, då ett visst antal elever kan vara lämpligt i en klass och olämpligt i

en annan.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser utifrån ovanstående resonemang att det inte

finns skäl att införa ett maxantal på 20 elever per klass i kommunens grundskolor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Eva Lönnelid Frida Arndt

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till

förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen Insatser för att möta

relationsvåld. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska

erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära

relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningen delar motionärernas bild av att personal i förskola

och skola spelar en viktig roll i arbetet med att upptäcka och motverka våld i nära

relation. All personal inom förskola och skola har en skyldighet att anmäla till

socialtjänsten om de får kännedom, ser eller misstänker att ett barn far illa. I regel

lyfter personalen frågan med rektor och, om det gäller en elev i grundskolan, även med

skolkuratorn. Kuratorerna på skolan erbjuder stödsamtal och kan träffa elever i samtal,

men även vårdnadshavare, par och kompisgäng beroende på situationen och vad som

bedöms lämpligt. Kuratorerna stödjer även personalen i hur de ska hantera frågan, vid

behov.

Under de två gemensamma workshopdagar som genomförts under våren 2022 för

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har behovet av gemensamma

träffar för personalgrupper inom de båda förvaltningarna identifierats, för att kunna

diskutera svåra frågor och lära av och om varandra. Sedan tidigare finns i nämndernas

framtidsplaner ett gemensamt uppdrag om att förvaltningarna ska anordna gemensam

kompetensutveckling för personalen. En plan för detta kommer att tas fram, där ett

exempel kan vara besök på varandras APT:n eller andra mötesformer, för att informera

om och diskutera hur förskolan och skolan arbetar med orosanmälningar.

Orosanmälningar kan gälla många olika typer av oro, där misstanke om våld är ett

exempel. Förvaltningens bedömning är att den förväntade effekten av dessa planerade

träffar samt det arbete som beskrivits ovan är i linje med motionens innehåll.
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Grundskolornas kuratorer är utbildade i frågor som rör våld i nära relation och är,

tillsammans med skolsköterskorna, ofta de som är särskilt kunniga i frågorna på

skolorna. Kuratorerna anordnar föreläsningar och annan kompetenshöjning när det

bedöms finnas ett sådant behov. Just nu arbetar kuratorerna med en sådan

kompetenshöjning, då området "sex och samlevnad" från och med höstterminen 2022

byter namn till "sexualitet, samtycke och relationer" i grundskolans läroplan. Samtidigt

har vissa formuleringar inom kunskapsområdet gjorts om, för att bland annat

förtydliga rektors ansvar för att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

samt kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck återkommande tas upp i elevernas

utbildning. I och med detta har grundskolornas kuratorer fått ett gemensamt uppdrag

att under våren 2022 bidra till kompetenshöjning hos personalen kopplat till

läroplansändringarna. I detta arbete ingår på ett naturligt sätt frågor om våld i nära

relationer.

Vidare har Gnesta kommun de senaste åren anordnat föreläsningar om våld i ungas

relationer, som var öppna för en bredare publik men även riktade sig mot personal i

skolan. Ett gemensamt arbete mellan skolkuratorerna, fritidsgården, familjebehandlare

och folkhälsosamordnare, avseende pornografis påverkan på ungas relationer, kopplat

bland annat till våld, inleddes också under 2021 och pågår fortsatt.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till våld i nära relation.

Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och

utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på

jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Strateg

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2022-05-23
Diarienummer: BOUN.2022.71

Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel –
möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 36 tkr från 2022 års investeringsmedel

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

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta medel för inköp av nya möbler till Frejaskolans

bibliotek samt biblioteksutrustning till samtliga skolors bibliotek.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 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.

Förvaltningens synpunkter
I mars 2022 anställde förvaltningen en skolbibliotekarie. Skolbibliotekarien utgår i sitt

arbete från Frejaskolan och är ute i övriga skolor enligt ett schema och arbetar på så

sätt läsfrämjande med alla Gnesta kommuns skolors barn och personal. I sin översyn av

skolbiblioteken och deras utrustning har skolbibliotekarien sett ett behov av fler

bokhyllor och annan biblioteksutrustning som exempelvis knubbar (avskiljare för

böcker i olika kategorier på hyllan) och bokstöd. Utrustningen är viktig i arbetet för en

välutvecklad och fungerande biblioteksverksamhet på skolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2022 tilldelats investeringsmedel om 1

250 000 kronor för möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum, av vilka 569 000 har

ianspråktagits.

Ekonomiska konsekvenser

Bokhyllor 29 000 kronor

Biblioteksutrustning 7 000 kronor

Totalt 36 000 kronor
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Eva Lönnelid Bengt Greiff

Förvaltningschef Planeringschef

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Skolbibliotekarie, barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2022-05-23
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Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Datorer, läsplattor och digital utrustning
förskolor

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande datorer, läsplattor och digital utrustning får tas i anspråk.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut att ianspråkta 100 tkr för att investera i tio datorer, samt tillbehör

till dessa, för en digitaliseringssatsning inom den kommunala förskoleverksamheten.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 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.

Förvaltningens synpunkter
Gnestas förskolor är inne i en digitaliseringssatsning. Barn- och

utbildningsförvaltningen har tillsammans med IKT-pedagogerna på förskolorna

identifierat brister i de digitala verktyg som finns och skillnader förskolorna emellan

vad gäller tillgången till verktyg. Förvaltningen ser ett behov av att köpa in tio datorer

och tillbehör (sladdar, laddare och liknande) till dessa. Detta för att personalen ska få

tillgång till de arbetsverktyg som krävs för att dokumentera och utföra aktiviteter på ett

ändamålsenligt sätt. De tio datorerna kommer att spridas ut på förskolorna Frustuna,

Fågeldansen, Korallen, Kristallen, Ringleken, Sjöstugan, Tallen och Ängen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2022 tilldelats investeringsmedel om

100 000 kronor för datorer/läsplattor och digital utrustning för förskolor av vilka 0

kronor redan har ianspråktagits.

Ekonomiska konsekvenser

10 datorer à 8300 kr 83 000 kr

Tillbehör till utrustning 17 000 kr
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Totalt 100 000 kr

Avskrivningstiden beräknas till 10 år. Under denna tid belastas driftsbudgeten med 10

000 kr/år. I övrigt tillkommer inga driftskostnader för förvaltningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Eva Lönnelid Bengt Greiff

Förvaltningschef Planeringschef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel -
verksamhetsmöbler förskola

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta medel för inköp av nya möbler och mattor till

några av Gnesta kommuns förskolor.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 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.

Förvaltningens synpunkter
Förskolorna Kristallen, Tallen, Ringleken och Korallen är i behov av nya

förvaringshyllor. Ordning och reda i förskolan ökar lusten att lära. Förvaring är en

viktig del av inredningen på en förskola och bidrar till att förvara och presentera

material för barnen så att de ser vad som erbjuds. Hyllor fungerar också som

rumsavgränsare i den pedagogiska miljön. De fyra ovan nämnda förskolorna är vidare i

behov av ljuddämpande bord samt mattor. Ljuddämpande bord bidrar till en bättre

akustik och arbetsmiljö både för barn och personal. Mycket av det pedagogiska arbetet

sker på golvet och mattor är ett bra verktyg för att kunna avgränsa aktiviteter, hålla

värmen samt minska buller. De mattor som idag finns på förskolorna är slitna och

behöver bytas ut.

Kristallens påklädningsbänkar och rullpallar är utslitna och behöver bytas ut. Dessa är

viktiga möbler, dels för förskolebarnen vid in- och utgång, dels för personalens

arbetsmiljö och ergonomi. Vidare är Ringleken i behov av barnstolar samt vikdörrar

som rumsavgränsare. Korallen är i behov av en inomhusgrind, för att höja säkerheten

för barnen på förskolan samt kunna skärma av mellan två avdelningar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2022 tilldelats investeringsmedel om 200

000 kronor för verksamhetsmöbler i förskolan, av vilka 0 kronor har ianspråktagits.
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Ekonomiska konsekvenser

Hyllor 100 000 kronor

Stolar och bord 50 000 kronor

Övriga inventarier (ex mattor, grind och bänkar) 50 000 kronor

Totalt 200 000 kronor

Avskrivningstiden beräknas till 10 år. Under denna tid belastas driftsbudgeten med

20 000 kr/år. I övrigt tillkommer inga driftskostnader för förvaltningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

Eva Lönnelid Bengt Greiff

Förvaltningschef Planeringschef

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, förskolan



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-05-23
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Barn- och utbildningsnämnden

E-förslag - Skolfotografering

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden ger grundskolans rektorer i uppdrag att återinföra

skolfotografering.

2. Skolfotograferingen ska genomföras på ett sådant sätt att elevernas

undervisningstid påverkas minimalt samt genomföras i enlighet med skollagens

krav på att skolan ska vara avgiftsfri.

Ärendebeskrivning
En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att återinföra skolfotografering,

och därmed skolkatalogen, för elever i grundskolan. Förslagsställaren motiverar

förslaget med att skolkatalogen är ett viktigt vardagsverktyg och stöd för

vårdnadshavare samt ett uppskattat minne för eleverna när de blir äldre. E-förslaget

fick fler än 50 underskrifter under publiceringstiden och ska därför behandlas.

Förvaltningens synpunkter
Det finns inga juridiska hinder för att återinföra skolfotografering på kommunens

grundskolor. När förvaltningen slutade med skolfotografering motiverades detta bland

annat med hänvisning till GDPR, men något sådant hinder föreligger alltså inte. Om

syftet med fotograferingen är att skapa en skolkatalog för skolans interna bruk kan

detta motiveras med att det faller inom ramen för skolans kärnverksamhet. Då krävs

inget samtycke från elevens vårdnadshavare och skolan, men däremot ett

personuppgiftsbiträdesavtal med det företag som fotograferar och behandlar elevernas

personuppgifter åt skolan. Om bilderna även kommer finnas tillgängliga för att köpas

av elevens vårdnadshavare krävs samtycke till fotograferingen, vilket vanligtvis

inhämtas direkt av skolfotoföretaget, som då blir personuppgiftsansvarig. Vidare finns

inga hinder för skolfotografering vad gäller exempelvis skollagens krav på att

utbildningen ska vara avgiftsfri (skollagen 10 kap. 10 §). Detta då det inte finns några

krav eller förväntningar på att vårdnadshavarna ska köpa skolkatalogen, som enbart

skickas ut till de vårdnadshavare som önskat detta, samt då ett eventuellt köp/icke-köp

av skolkatalogen inte påverkar elevens utbildning.

Såväl skolledning som fackliga representanter anser att skolkatalogen är ett viktigt

arbetsverktyg för personal och ledning. Förvaltningens grundskolerektorer ställer sig

därför positiva till att återinföra skolfotografering. Om beslut fattas kan
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skolfotografering genomföras från och med höstterminen 2022. Skolfotograferingen

ska förläggas och genomföras på ett sådant sätt att elevernas undervisningstid påverkas

minimalt. Av denna anledning planeras fotograferingen att ske individuellt, där de

enskilda fotografierna sedan läggs ihop till en gemensam katalog för respektive skola.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. E-förslag - Skolfotografering

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Strateg

Sändlista
~ E-förslagsställaren

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2022-05-23

Diarienummer: BOUN.2022.1

Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 2022-04-20 – 2022-05-22

~ Förteckning över anställningar 2022-04-01 - 2002-04-30







Barn- och utbildningsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2022-04-01 – 2022-04-30 
Lärare fritidshem 

Organisation: Dansutskolan 

Tillsvidare, From: 2022-08-08 
Heltid,  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 

Barnskötare 

Organisation: Dansutskolan 
Tillsvidare, From: 2022-08-11 

Heltid,  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 

Lärare 

Organisation: Frejaskolan 

Tillsvidare, From: 2022-08-11 

Ferieanställning, Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 

Lärarassistent 

Organisation: Kvarnbackaskolan 

Tillsvidare, From: 2022-06-18 
Heltid, Utfärdat av: Tommie Olsson, Rektor 

Ikt-Samordnare 

Organisation: BoU Stab och Ledning 

Tillsvidare, From: 2022-08-01 
Heltid,  

Utfärdat av: Eva Lönnelid Pilhage, Förvaltningschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 

2022-01-01 – 2022-04-30 
Lärare 
Organisation: Dansutskolan 

Allm visstidsanställning, 2022-04-12 - 2022-06-17 

Deltid (80,00%) 
Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Lärarassistent 

Organisation: Dansutskolan 

Allm visstidsanställning, 2022-04-14 - 2022-06-16 
Deltid (75,00%), Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Elevassistent 

Organisation: Dansutskolan 

Allm visstidsanställning, 2022-06-16 - 2023-06-15 
Heltid,  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Lärare fritidshem obehöri 
Organisation: Dansutskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-06-18 - 2023-06-15 

Deltid (50,00%),  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Elevassistent 

Organisation: Dansutskolan 

Allm visstidsanställning, 2022-06-18 - 2023-06-15 
Heltid,  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Förskollärare 



Organisation: Dansutskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-05-03 - 2022-06-15 
Deltid (60,00%),  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Förskollärare 

Organisation: Dansutskolan 
Allm visstidsanställning, 2022-08-11 - 2023-08-11 

Ferieanställning (100%),  

Utfärdat av: Eva Flenberg, T.f. rektor 
Förskollärare 

Organisation: Ängen 

Vikariat, 2022-05-01 - 2022-06-30,  

Heltid, Lön:  
Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Barnskötare outbildad 
Organisation: Ängen 
Vikariat, 2022-05-02 - 2022-05-31,  
Heltid,  

Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Lärare obehörig 
Organisation: Frejaskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-08-11 - 2023-08-11 

Ferieanställning,  

Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 
Lärare obehörig 

Organisation: Frejaskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-08-12 - 2023-08-12 
Ferieanställning,  

Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 
Lärare fritidshem 

Organisation: Welandersborgsskolan 
Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-06-16 - 2023-06-15 

Heltid,  

Utfärdat av: Tommie Olsson, Rektor 
Lärare obehörig 
Organisation: Frejaskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-08-11 - 2023-08-10 

Ferieanställning,  
Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 
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