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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes 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 Gunilla Louwerens (MP) som ordinarie och Karin
Braathen Gustavsson (M) som ersättare att justera protokollet i direkt
anslutning till sammanträdet, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan
15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärendet "Skolchef" läggs till som nu punkt 11 på
dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Följande frågor ställs:

1. Är beslutet gällande organisation F-9 på Frejaskolan redan fattat?

2. Är det vanligast att kommunfullmäktige fattar samma beslut som
barn- och utbildningsnämnden?

3. Vilka underlag har nämnden fått inför beslutet?

4. Det går ett rykte om att det ska byggas en ny skola, stämmer det?

Ordföranden svarar:

1. Beslutet är inte fattat. Nämnden tar beslut idag men det är
kommunfullmäktige som är slutinstans för beslutet.

2. Kommunfullmäktige tar inte per automatik samma beslut som
nämnden. Nämnden lämnar ett förslag till beslut som
kommunfullmäktige tar ställning till.

3. De underlag som nämnden har som underlag för beslutet är:
Måluppfyllelse, Nämndens ekonomi och information från
förvaltningen.

4. Gällande ryktet om att det ska byggas en ny skola så är det så att
kommunen växer och vi kommer att behöva bygga en ny skola. Det
ligger dock framåt i tiden.

Information

Information om mutor och jäv, Staffan Källström

Information om Skolspåret, Johanna Jämtvall och Madeleine Åman, kuratorer
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.44

§ 43

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 PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.33

§ 44

Ekonomisk uppföljning

Beslut

2. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för nämnden visar efter oktober månad en negativ avvikelse på - 7
355 tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola, särskola och
gymnasiet.

På senaste nämnden lämnades en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits
för att få budgeten för grundskolan och grundsärskolan i balans till årets slut
och inför 2019. De åtgärder som vidtagits är inte tillräckliga för att få budgeten
i balans till årets slut men den ska vara i balans till 2019. Anpassning av
organisationen till erhållen elevpeng/särskolepeng är gjord men det är för lite
tid kvar på året för att en total återhämtning ska kunna ske.

Vad gäller gymnasiet så lämnades en redogörelse till nämnden i maj där det
redogjordes för den felräkning som gjorts när budgeten beslutades. Det
framgår där att det saknas budget för köp av en stor del skolplatser.

Sammantaget prognostiseras nämndens underskott till - 8 500 tkr vid årets slut.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

    Månad Oktober Augusti

Administration - 16 205 + 1 275 + 1 500 + 1 000

Förskola - 70 716 + 3 362 + 3 000 + 1 500

Grundskola - 124 113 - 6 586 - 5 000 - 3 000

Särskola - 9 293 - 1 638 - 2 000 - 1 000

Elevhälsa - 8 066 + 1 916 +1 500 + 1 500

Kulturskola - 3 261 + 4 + 0 + 0

Gymnasieskola - 35 321 - 5 441 - 7 000 - 6 000

Kostenheten - 12 427 - 510 - 500 + 0

Fritidsgård - 2 898 + 263 + 0 + 0

Totalt - 282 300 - 7 355 - 8 500 - 6 000

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-26



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.99

§ 45

F-9 Organisation Frejaskolan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att etablera en ny F-9-
organisation på Frejaskolan.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utbildning på nuvarande
Frejaskolan F-6 och Frejaskolan 7-9, skapas en F-9-skola under ledning av en
gemensam rektor. Skolan får en förstärkt gemensam ledning avseende
ekonomiskt ansvar, arbetsmiljö och pedagogisk ledning. Skolorganisationen
syftar till att öka kompetensdelning och samarbete mellan stadierna, öka antalet
behöriga lärare och ge större möjlighet till tidigare insatser för elever med
särskilda behov. Fokus är att ge eleverna bästa förutsättningar för att uppnå
goda studieresultat.

En F-9-organisation skapar också bättre förutsättningar för budget i balans
genom effektivare, smartare och mer flexibel resursanvändning. Skolan
kommer att ha en gemensam elevhälsa som arbetar i ett F-9-perspektiv.
Därutöver kommer skolan att ha gemensam administration och vaktmästeri.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att etablera en ny F-
9-organisation på Frejaskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.95

§ 46

Överenskommelse om samverkan mellan vuxen- och
omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen

Beslut

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen om
samverkan mellan vuxen och omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med vuxen- och
omsorgsförvaltningen kommit fram till en överenskommelse om samverkan på
uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och vuxen- och omsorgsnämnden.

Samverkan i Gnesta är en modell för samarbete mellan skola, socialtjänst, polis
och fritid. Syftet med modellen är att uppmärksamma och förhindra att barn
och unga kommer i utanförskap. Genom att samordna resurser ska man
tillsammans agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta
negativa mönster.

Syftet med överenskommelsen är att fördjupa kunskaperna hos medarbetarna
inom respektive förvaltning. Likaså ska överenskommelsen ge gemensamma
förebyggande insatser samt hur man genom ett utökat samarbete kan nå de
gemensamma målen för förvaltningarna. Målen avser att barn och unga ska ha
jämlika uppväxtvillkor. Vidare ska barn och unga ha en trygg uppväxt och en
bra

skolgång i Gnesta kommun genom god samverkan mellan förvaltningarna. De
ska nå resultat som stärker individen och förbättrar möjligheterna till
utbildning och arbete nu och senare i livet. Målgruppen avser barn och unga 0-
21 år som är i behov av stöd i någon form.

Samverkan mellan förvaltningarna ska ske både genom förebyggande insatser
på gruppnivå och genom riktade insatser på individnivå. Samverkan kommer
också att bedrivas på strategisk övergripande förvaltningsnivå. Förvaltningarna
ska även samverka tillsammans och enskilt med polismyndighet och landsting.
Utgångspunkten för samverkan ska vara att barnets bästa är i fokus.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Överenskommelse om samverkan mellan vuxen- och
omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen om
samverkan mellan vuxen och omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen från och med 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen

~ Ordförande vuxen- och omsorgsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.97

§ 47

Behovsanalys förskolelokaler

Beslut

5. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och ger
förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har i samarbete med kommunens lokalsamordnare gjort en
behovsanalys av förskolelokaler i enlighet med kommunens process för ny-
och ombyggnadsprojekt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Behovsanalys förskolelokaler

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och ger
förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie.

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

~ Göran Johansson

~ GFAB



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.73

§ 48

Sammanträdestider 2019

Beslut

6. Reviderad sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

22 januari - lokal Åsbacka

12 februari 30 januari

19 mars 6 mars

21 maj 8 maj

18 juni 5 juni

3 september 21 augusti

1 oktober 18 september

12 november 30 oktober

7. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/ Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden beslutades 2018-10-23
BoU §40. Efter beslutet togs har nämnden sett behov av att lägga till ett
sammanträde i januari.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

Tjänsteförslag

1. Reviderad sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden antas.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

15 januari - lokal Åsbacka

12 februari 30 januari

19 mars 6 mars

21 maj 8 maj

18 juni 5 juni

3 september 21 augusti

1 oktober 18 september

12 november 30 oktober

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/
Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta,
om inget annat beslutats

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att datumet för den första nämnden ändras till att vara
den 22 januari.

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget
med redaktionell ändring av datum.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kanslienheten



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.96

§ 49

Revidering av riktlinjer för skolskjuts

Beslut

8. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens revidering av
riktlinjer för skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för skolskjuts
för Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Riktlinje för skolskjuts - revidering

3. Riktlinjer för skolskjuts, gäller från 1 januari 2019

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens revidering av
riktlinjer för skolskjuts.

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.98

§ 50

Revidering av regler för placering i förskoleklass och
grundskola

Beslut

9. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna revideringen
av regler för placering i förskoleklass och grundskola.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av de regler för placering
i förskoleklass och grundskola som beslutades av nämnden 28 november 2016

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-26

2. Reviderade regler för placering i förskoleklass och grundskola.

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna revideringen
av regler för placering i förskoleklass och grundskola.

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.94

§ 51

Revidering av riktlinjer för maxtaxa inom förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut

10. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och
med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändrade administrativa rutiner, behöver riktlinjerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ändras från och
med 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Riktlinje maxtaxa - revidering

3. Riktlinje gällande från 2019-01-01

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och
med 1 januari 2019

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.92

§ 52

Riktlinjer kulturskolan - revidering

Beslut

11. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
riktlinjer för kulturskolan.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ser ett behov av att revidera riktlinjerna för kulturskolan,
framför allt vad gäller åldersspannet för deltagarna. Därutöver föreslås de
skrivningar som beskriver administrativa rutiner att tas bort.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Riktlinjer Kulturskolan - förändringar

3. Riktlinjer för Kulturskolan, gällande från 1 januari 2019

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
riktlinjer för kulturskolan.

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.102

§ 53

Skolchef

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden utser förvaltningschef till skolchef för
de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8a §), ska huvudmannen från och
med 1 januari 2019 utse en skolchef för de skolformer som huvudmannen
ansvarar för.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-11

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden utser förvaltningschef till skolchef för
de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde.

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.2

§ 54

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

12. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen delegationsordning (antaget
2018-03-01). 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 2018-10-16 – 2018-12-03

~ Förteckning över anställningar 2018-05-01 - 2018-11-30



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.4

§ 55

Förvaltningschefen informerar

Beslut

13. Nämnden godkänner informationen.

~ Skolspåret - Trygghetsspåret

~ Öppna jämförelser

~ Gymnasieresultat

~ Rekrytering

~ Tack för ett gott samarbete och önskan om God Jul och Gott Nytt År!
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NÄRVARANDE JA	NEJ


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR


ÄRENDE NR



JA

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR





		Annika Eriksson, Ordf	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Anna Ekström, 1:e v ordf	M

		X 

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf	C

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Inger Johansson, Led 	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Anders Oscarsson	S
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		Sven Andersson, Led	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Karin Braathen Gustavsson, Led	M
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		Benny Åberg, Led	V

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Gunilla Louwerens, Led	MP

		X

		

		 

		

		

		

		

		

		



		Berndt Ullström, Ers	Ersättare    S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Vakant, Ers	Ersättare    S

		-
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		Mattias Eldros, Ers	Ersättare    M

		X

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Pernilla Lövström, Ers	Ersättare    M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Camilla Lissner, Ers	Ersättare    L

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





  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





