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Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 77 - 87

Ordförande Linda Lundin

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage

Anslag/Bevis
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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 Ann-Sofie Lifvenhage (M) som ordinarie och Karin Braathen

Gustavsson (M) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till

sammanträdet, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 77

Information från föredragande

Orosanmälningar
Jenny Gustafsson, Ida Ekström, Susanne Riviera, Johan Skeppstedt

Jenny Gustavsson redogör för antal orosanmälningar under tidsperioden 2020-2022.

Susanne Riviera, Ida Ekström berättar om hur man jobbar inom öppenvården och

myndigheten.

Trygghetsarbetet i skolan samt plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Johan Skeppstedt berättar om skolornas arbete och vilka insatser man jobbar med för

att öka tryggheten.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 78

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: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.47

§ 79

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 juni till 15 september 2022, 
samt 1 januari till 15 september. Statistik kopplad till dessa 102 ärenden redovisas 
nedan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingalill Fredriksson (C) föreslår att beslutet ändras till att lyda: "Barn-och 
utbildningsnämnden tackar för informationen"

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet eller enligt Ingalill 
Fredrikssons (C) ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet 
förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.107

§ 80

Delårsrapport 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport för 2022

med den dukade ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2022. I

delårsrapporten redovisas det arbete som gjorts, till och med augusti 2022, för att

uppnå barn- och utbildningsnämndens mål och uppdrag i enlighet med framtidsplanen

2022-2024. I delårsrapporten ingår även en ekonomisk uppföljning och

investeringsuppföljning per augusti.

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter augusti visar en positiv avvikelse mot

budget med +626,8 tkr. Intäkterna från statsbidrag visar för perioden en positiv

avvikelse med +4 344 tkr. Detta förklaras delvis av obudgeterade statsbidrag som

sjuklöneersättning som inkommit under perioden samt ”Skolmiljarden” på knappt

1 100 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget med -4 232 tkr, vilket delvis kopplas

till uppdrag enligt statsbidragen. Lokalkostnaderna överstiger budget med -617 tkr för

perioden. Skolskjutsar är -1 158 tkr dyrare än budgeterat för perioden.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 000 tkr, vilket är en

minskning av tidigare prognos. Negativa prognoser återfinns inom förskolan (-2 000

tkr), grundskolan (-2 200 tkr), särskolan (-2 800 tkr) och Positiva prognoser redovisas

för administrationen (+900 tkr), gymnasieskolan (+5 100 tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

2. Delårsrapport 2022

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport för 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår att den på nämnden dukade ekonomiska

uppföljningen ersätter den i nämndens utskickade handlingar.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt Ann-

Sofie Lifvenhages (M) ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt Ann-

Sofies Lifvenhages (M) ändringsförslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.108

§ 81

Läsårstider 2023/2024

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till läsårstider för

läsåret 2023/2024.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret

2023/2024. Läsårstiderna har behandlats i barn- och utbildningsförvaltningens

ledningsgrupp, och lagts med hänsyn till förskolornas planeringsdagar samt andra

dagar för att i så stor utsträckning som möjligt passa såväl skolorna som elever och

vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

2. Läsårstider 2023/2024

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till läsårstider för

läsåret 2023/2024.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Rektorer grundskola

~ Skolassistenter grundskola

~ Förvaltningschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.112

§ 82

Revidering av bevarande- och gallringsplan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens bevarande- och gallringsplan revideras i enlighet

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrogs den 20 juni 2022 av kommunfullmäktige att

komplettera sin nuvarande bevarande- och gallringsplan. Kompletteringen ska utgöras

av de tillägg som beslutats av kommunfullmäktige (KS.2022.103, § 46). Tilläggen är:

"Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-

tjänsteplattformen", och "Handlingar inom området skydd av personlig integritet

(GDPR)". Planen har stämts av med kommunens arkivarie.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

2. Bevarande- och gallringsplan

3. KS.2022.103, § 46 Revidering av bevarande- och gallringsplan för

kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämndens bevarande- och gallringsplan revideras i enlighet

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Kommunarkivarien
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.118

§ 83

Ianspråktagande av investeringsmedel –
möbler och annan utrustning fritidsgården

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 24 000 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler och annan utrustning på fritidsgården får tas i

anspråk

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller inköp av spel till fritidsgården enligt med de önskemål som 
fritidsgårdens ungdomar har röstat fram.

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 fattas av barn- och utbildningsnämnden 
innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 24 000 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler och annan utrustning på fritidsgården 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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef, fritidsgården

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.119

§ 84

Ianspråktagande av investeringsmedel – IT
fritidsgården

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 18 tkr från 2022 års investering

gällande IT-utrustning får tas i anspråk med redaktionell ändring.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller inköp av projektor och kassaapparat till fritidsgården Chill.

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 fattas av barn- och utbildningsnämnden 
innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-12

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 18 tkr från 2022 års investering

gällande IT-utrustning får tas i anspråk.

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

redaktionell ändring av summa för avskrivning per år ändras till 1 820 kr/år.

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

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef, fritidsgården

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 85

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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 2022-08-20 – 2022-10-11

~ Förteckning över anställningar 2022-08-01 - 2022-09-30
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.2

§ 86

Anmälningsärenden

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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

~ Rutiner för tillämpning av GDPR
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-20
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 87

Förvaltningschefen informerar

Ingen information.
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