
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2017-05-16, 14.00
Welandersborgs skola i Björnlunda

Ajournering 15.00 – 15.15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg, Jenny Lundberg-Lydka, utredare, Camilla Lissner, politiker.

Justerare Sven Anderson (ordinarie) och Anna Ekström (ersättare)

Tid och plats för
justering

Onsdagen den 24 maj 2017, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Maj-Lie Taengh Paragrafer: 16 - 22

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Sven Anderson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande:2017-05-24
Datum för anslagets nedtagande: 2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Maj-Lie Taengh, sekreterare Paragrafer: 16 - 22
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 16 Placerings- och köstatistik 4

§ 17 Nya skolenheter grundsärskolan 5

§ 18 Utredningsuppdrag sammanslagning av Kulturskolan och Chill 6

§ 19 Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning

7 - 8

§ 20 Anmälningsärenden 9

§ 21 Redovisning av delegationsbeslut 10

§ 22 Förvaltningschefen informerar 11
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sven Anderson (M) som ordinarie och Anna
Ekström (M) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 24 maj
2017, kl 8.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att Jenny Lundberg-Lydka utredare på Vuxen- och
omsorgsförvaltning och Camilla Lissner (L) ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden från och med nästa nämndsmöte, får närvara även vid
det ej offentliga ärendet, Förvaltningschefen informerar.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 16

Placerings- och köstatistik

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering
och köstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.46

§ 17

Nya skolenheter grundsärskolan

Beslut

1. Grundsärskolan delas upp i två enheter, Gnesta grundsärskola 1-6 och
Gnesta grundsärskola 7-9

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen bedömde efter genomförd tillsyn under våren 2017 att
Gnesta kommun behöver klargöra vem som är rektor för eleverna inom
grundsärskolan. Hittills har det funnits en rektor för grundsärskolan.
Samtidigt har vissa grundsärskoleelever varit klassplacerade på enheter med
andra rektorer. För att avhjälpa denna otydlighet, förändras organisationen
för grundsärskoleeleverna. Förändringen innebar att rektorerna för
Dansutskolan F-6 respektive Frejaskolan 7-9, blev rektorer för samtliga
elever som är klassplacerade på dessa skolor, inklusive
grundsärskoleeleverna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-26

Tjänsteförslag

1. Grundsärskolan delas upp i två enheter, Gnesta grundsärskola 1-6 och
Gnesta grundsärskola 7-9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.50

§ 18

Utredningsuppdrag sammanslagning av Kulturskolan och
Chill

Beslut

1. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda kostnader
för och konsekvenser av olika lokallösningar vid en sammanslagning
av Kulturskolan och fritidsgården Chill.

Sammanfattning av ärendet

En utredning som genomfördes 2016 visade att det finns
verksamhetsmässiga och lokalmässiga fördelar med en sammanslagning av
Kulturskolan och fritidsgården Chill.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Tjänsteförslag

1. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda kostnader
för och konsekvenser av olika lokallösningar vid en sammanslagning
av Kulturskolan och fritidsgården Chill.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.45

§ 19

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning

Beslut

1. Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
fastställs att gälla från 2017-05-30

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av en pensionsavgång revideras barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning.

Nämnden delegerar ”Utdelning av medel ur premie- och stipendiestiftelser”
till placeringsadministratör och skolskjuts- och förskoleadministratör. I
tidigare delegationsordning har beslut delegerats till planeringssekreterare.

Nämnden delegerar ”Anvisning till/uppsägning av plats inom fristående
förskola och fristående pedagogisk verksamhet i enlighet med nämndens
riktlinjer” till placeringsadministratör och skolskjuts- och
förskoleadministratör. I tidigare delegationsordning har beslut delegerats till
planeringssekreterare.

Nämnden delegerar ”Beslut att ta emot barn som tillhör en annan
kommun i förskola eller pedagogisk omsorg eller att bevilja barn från egen
kommun förskola eller pedagogisk omsorg annan kommun eller i fristående
verksamheter” till placeringsadministratör och skolskjuts- och
förskoleadministratör. I tidigare delegationsordning har beslut delegerats till
planeringssekreterare.

Nämnden delegerar "Anvisning/uppsägning av plats inom fristående
fritidshem enligt nämndens riktlinjer" till placeringsadministratör och
skolskjuts- och förskoleadministratör. I tidigare delegationsordning har
beslut delegerats till planeringssekreterare.

Därtill delegerar barn- och utbildningsnämnden "Beslut att ta emot elev
som tillhör en annan kommun i skola eller fritidshem samt att bevilja barn
från egen kommun skola eller fritidshem i annan kommun eller i fristående
verksamheter ” till placeringsadministratör och skolskjuts- och
förskoleadministratör. I tidigare delegationsordning har beslut delegerats till
planeringssekreterare.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 207-04-26

2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
fastställs att gälla från 2017-05-30

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.8

§ 20

Anmälningsärenden

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
nämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns
tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Revisionsrapport - Kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 21

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2014-12-16). 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 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 2017-03-24 – 2017-05-08

~ Förteckning tillsvidareanställningar 2017-03-01 - 2017-04-30

~ Förteckning visstidsanställningar 2017-03-01 - 2017-04-30
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-16
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 22

Förvaltningschefen informerar

~ Digitalisering 1-1

~ Övergripande utvecklingsgrupper för likabehandling

~ Skolnärvaro

~ Uppföljning av Framtidsplanen/Erika Isaksson

~ Familjecentral/Elin Lindelöw och Jenny Lundberg-Lydka
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2017-05-16 Sida 1 


 
 
 


NÄRVARANDE 
JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Annika Eriksson, Ordf S X         
Sven Anderson, 1:e v ordf M  X         
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Inger Johansson, Led  S X         
Anders Oscarsson S X         
Cecilia Jarl, Led M  X  Anna Ekström       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Benny Åberg, Led V X         
Anja Held, Led MP  X  Mattias Eldros       
Berndt Ullström, Ers Ersättare    S  X        
Petra Lindström, Ers Ersättare    S  X        
Anna Ekström, Ers Ersättare    M X         
Mattias Eldros, Ers Ersättare    M X         
Vakant, Ers Ersättare    L          
      


  S =S-M-V-C-L-MP 


   M =M-S-L-C-V-MP 


   C = C-L-V-M-S-MP 


   V = V-C-L-MP-S-M 


   L = L-C-V-M-S-MP 
 
   MP =MP-V-S-L-C-M 


 


 





