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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 Leif Figaro (S) som ordinarie och Krister Ekberg (SD) som

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

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr. 2 "Ekonomisk uppföljning" dras ur dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

~ Kulturskolan, Klas Jerfors Turner

~ Presentation av ny rektor Tommie Olsson
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 22

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: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2020.135

§ 23

Framtidsplan 2021 - revidering

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad investeringsbudget på sida 35

i nämndens framtidsplan 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller att barn- och utbildningsnämndens framtidsplan 2021-2023 behöver

revideras gällande investeringsbudget, då investeringsbudgeten i nämndens

framtidsplan inte stämmer överens med den investeringsbudget som beslutats i

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Reviderad framtidsplan 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad investeringsbudget på sida 35

i nämndens framtidsplan 2021-2023.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 24

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 23 mars till 15 april 2021 samt

perioden 1 januari till 15 april 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner informationen.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.19

§ 25

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

elevhälsans medicinska insats 2020.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i patientsäkerhetsberättelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller att en patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats har

tagits fram av verksamhetschef för elevhälsan och av skolsköterska med medicinskt

ledningsansvar. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 3 kap. 9-10 §§) är

vårdgivaren skyldig att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Hälso- och

sjukvården ska enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Avvikelser

rapporteras till verksamhetschefen eller medicinskt ledningsansvarig, som har ansvar

för att utveckla och säkra patientsäkerheten. Därefter görs en risk- och händelseanalys

genom diskussioner med skolläkare och med berörda personer. Åtgärder tas vid behov.

Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats grundar sig på

avvikelserapporter under 2020 och ger förslag på åtgärder. En uppföljning av åtgärder

kopplat till patientsäkerhetsberättelsen 2019 görs också.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Patientsäkerhetsberättelse 2020

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

elevhälsans medicinska insats 2020.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i patientsäkerhetsberättelsen.



Barn- och utbildningsnämnden 8 (28)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.25

§ 26

Reviderad delegationsordning

Beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslag till reviderad delegationsordning för barn- och

utbildningsnämnden. Revideringarna gäller tillägg avseende nämndens arbete utifrån

dataskyddsförordningen (GDPR), tillägg gällande beslut att avsluta utredning av

klagomål mot fristående verksamhet och tillägg gällande att ingå överenskommelse

med fristående gymnasieskola om bidrag för elev på introduktionsprogram. Slutligen

innebär revideringarna också att delegationspunkter inom området elevhälsa läggs till.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Reviderad delegationsordning april 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.23

§ 27

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla beslutad budget för

verksamhetsområdet gymnasieskola och gymnasiesärskola, då personalen fortsätter

arbeta med eleverna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla beslutad budget för

verksamhetsområdet gymnasieskola och gymnasiesärskola, då personalen fortsätter

arbeta med eleverna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsnämnden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2020.98

§ 28

Tillsyn av Grinden

Beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för förskolan Grinden att vidta åtgärder för att säkerställa att:

1.1. Undervisningen är fri från konfessionella inslag.

1.2. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 10

september 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden,

genomfört tillsyn av förskolan Grinden under vintern 2020-2021, med tillsynsbesök

den 20 januari 2021. Granskningen omfattade verksamhetsbesök, intervju med

huvudman samt insamlande av relevant dokumentation från huvudmannen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Beslut efter tillsyn av förskolan Grinden

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för förskolan Grinden att vidta åtgärder för att säkerställa att:

1.3. Undervisningen är fri från konfessionella inslag.

1.4. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 10

september 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår en redaktionell ändring avseende Ådalskyrkans

organisationsnummer på s. 6.

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget med

redaktionell ändring.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för förskolan Grinden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.33

§ 29

Utredning av Frejaskolans matsal

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en behovsanalys som utreder behovet av utbyggnad av Frejaskolans

matsal.

Sammanfattning av ärendet
GFAB kommer från och med sommaren 2022 inleda en omfattande renovering av

Frejaskolans kök. Samtidigt ser förvaltningen ett möjligt framtida behov av att bygga ut

Frejaskolans matsal. Därför önskar förvaltningen genomföra en behovsanalys för att

undersöka det framtida behovet av en större matsal och eventuella behov av att i

framtiden även använda matsalen till andra aktiviteter. Ärendet gäller förslag till beslut

om att inleda en sådan behovsanalys.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en behovsanalys som utreder behovet av utbyggnad av Frejaskolans

matsal.

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
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Lokalplanerare, kommunstyrelseförvaltningen

~ GFAB
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.35

§ 30

Ianspråktagande av investeringsmedel -
pedagogiska datorer/läsplattor

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 118 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för investeringar gällande att köpa

loss tidigare leasade chromebooks.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden

och kommunstyrelsen innan de får användas.

Ärendet gäller att köpa loss tidigare leasade chromebooks i högstadiet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 118 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för investeringar gällande att köpa

loss tidigare leasade chromebooks.

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
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.37

§ 31

Ianspråktagande av investeringsmedel -
grundskolornas idrottssalar

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 65 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum" får tas i anspråk för investeringar

gällande grundskolornas idrottssalar.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden

och kommunstyrelsen innan de får användas.

Ärendet gäller följande investeringar till grundskolornas idrottssalar:

· Utbyte av material som blivit underkänt vid besiktning av idrottssalarna.

· Inköp av ljudanläggning till gymnastiksalen på Welandersborgs skola.

· Digital utrustning till gymnastiksalen på Dansutskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 65 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum" får tas i anspråk för investeringar

gällande grundskolornas idrottssalar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten



Barn- och utbildningsnämnden 20 (28)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.41

§ 32

Ianspråktagande av investeringsmedel -
pedagogisk utemiljö förskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 95 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"pedagogisk utemiljö" får tas i anspråk för investeringar gällande förskolornas

utemiljöer

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden

och kommunstyrelsen innan de får användas.

Ärendet gäller inköp av solskydd, belysning, förrådslådor och sandlåda till förskolornas

utemiljöer. Syftet är att möjliggöra mer utevistelse generellt samt utevistelse i mindre

barngrupper.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 95 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"pedagogisk utemiljö" får tas i anspråk för investeringar gällande förskolornas

utemiljöer

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
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer förskola, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.24

§ 33

Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för förskola,

pedagogisk omsorg och fritidshem, som börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över nämndens riktlinjer för förskola,

pedagogisk omsorg och fritidshem och föreslår ett antal revideringar. Revideringarna

gäller att ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska göras fyra månader

innan önskat startdatum. Vidare har ett antal förtydliganden gjorts samt en del

språkliga korrigeringar, dessa förändrar dock inte innebörden av riktlinjerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Reviderade riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för förskola,

pedagogisk omsorg och fritidshem, som börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.11

§ 34

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om den årliga

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på barn- och

utbildningsförvaltningens enheter.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att vidta åtgärder kopplat till de brister som framkommit av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har gått igenom samtliga av förvaltningens

enheters uppföljning av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomgången visar

att enheterna följer och genomför en majoritet av punkterna i mallen för uppföljning.

De brister som den årliga uppföljningen påvisat skiljer sig delvis åt mellan

verksamheterna, men gemensamt är att det finns brister i systematiken av hur arbetet

följs upp. Detta kan förbättras exempelvis genom framtagandet av tydliga rutiner eller

årshjul.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om den årliga

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på barn- och

utbildningsförvaltningens enheter.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att vidta åtgärder kopplat till de brister som framkommit av uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Omröstning
Text

Reservationer
Text

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ HR-enheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.47

§ 35

Övriga frågor

Beslut
1. Nämnden godkänner svaren.

Övriga frågor från Inga-Lill Fredriksson (C) gällande årsredovisning 2020.

Kommer nämnden att få ta del av medarbetares deltagande i forskningsgrupper?

- Svar: Förvaltningen planerar en kommande dragning om vårt deltagande i olika

forskningsprojekt.

Vilka digitala evenemang har genomförts i kulturskolan?

- Svar: I årsredovisningen står följande: ”Flera av de planerade evenemangen har

under våren blivit digitala, livesända uppvisningar, istället för att ställas in.

Vissa evenemang har genomförts fysiskt med ett lägre antal åhörarplatser samt

andra åtgärder. Erfarenheterna från vårens lyckade digitala evenemang, som

skapat mervärde då fler ur elevernas familj och släkt kunnat delta, innebär att

Kulturskolan fortsatt planerar att erbjuda detta.

Med ”vårens lyckade digitala evenemang” avses således Kulturskolans ordinarie

evenemang som annars skulle ha genomförts fysiskt, det vill säga musik-, dans-,

eller teateruppträdanden.

Hur många konserter för gamla har kulturskola anordnat?

- Svar: Under sommaren anordnade kulturskolan sammanlagt sju

utomhuskonserter för äldre i Gnesta kommun.

Kommer ungdomar att spela även under 2021?

- Svar: På nämnden den 27 april berättar verksamhetschef om kulturskolans

deltagande i Kulturskolerådets projekt för att minska psykisk ohälsa bland barn

och unga.

- På nämnden den 27 april kommer verksamhetschef för kulturskolan även

berätta om feriearbeten kopplade till musik och kultur.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Var kommer inköpt viltkött i från och vad för slags kött är det som köps in?

- Svar: Kostenheten köper in viltkött från företaget DeVilda som är baserat i

Järna. Därifrån köper de in hjort- och vildsvinskött. Kostenheten samarbetar

även med jägarförbundet i Sörmland och tar genom det emot vildsvinskött efter

Jägarförbundets ”vildsvinsnatt”.

47% av livsmedelsinköpen är ekologiska eller KARV-certifierade. Hur stor del är

etologisk och vilka livsmedel?

- Svar: Cirka 47 procent av kostenhetens inköpta livsmedel är ekologiska (mätt i

total kostnad, cirka 45 procent mätt i total vikt). Exempel på inköpta ekologiska

livsmedel är mejeriprodukter, men även spannmål, baljväxter, frukt och grönt

samt fisk och kött köps in. Gnesta kommun ligger på plats 19 i Ekomatsligan,

som rankar Sveriges kommuner och regioner.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 36

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen med redaktionell ändring.

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 2021-03-23 – 2021-04-19

~ Förteckning över anställningar 2021-03-01 - 2021-03-31

Protokollsanteckning
Ordföranden föreslår redaktionell ändring avseende organisation i den anställning som

avser en assistent på Kulturskolan (organisation ändras från Sjöstugan till

Kulturskolan).
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 37

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden beslutar att Bengt Greiff, Tommie Olsson, Erika Isaksson samt Alice

Kyander får närvara under punkten Förvaltningschefen informerar.

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Covid-läget

~ Skolmiljarden
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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   Deltar på distans       
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   Deltar på distans       
Inger Johansson, Led S X          
Axel Bodin, Led C X   Deltar på distans       
Krister Ekberg, Led SD X         
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