
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2020-10-20, 16:00, B-salen ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.45 – 16.55

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Monica Tägtström Bergman, förvaltningschef, Erika Isaksson,

strateg, Alice Kyander, utredare, Bengt Greiff, planeringschef,

Jenny Neimann, ekonom, Julia Zetterstrand, kanslichef, Håkan

Ekstrand, oppositionsråd, Jenny Karlsson, student

Justerare Axel Bodin (ordinarie)

Leif Figaro (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 49 - 59

Ordförande Linda Lundin

Justerare Axel Bodin

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-10-21

Datum för anslagets nedtagande: 2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 49 - 59
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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 Axel Bodin (C) som ordinarie och Leif Figaro (S) som ersättare att

justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Handlingar har delats ut i ärende nr. 1 "Förskoleplaceringar"

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Information om rektorernas arbete som pedagogiska ledare, arbetet med inkluderande

och stimulerande lärmiljöer samt information om vilka åtgärder som vidtas när en elev

riskerar att inte nå kunskapskraven – Malin Palmér Andersson och Peter Forsberg
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.25

§ 49

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: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.110

§ 50

Delårsrapport 2020

Beslut
1. Godkänner den upprättande delårsrapporten 2020 för barn- och

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2020. I

delårsrapporten beskrivs förvaltningens uppdrag och organisation. Därefter redovisas

barn- och utbildningsnämndens mål, utifrån de fyra utvecklingsområdena kvalitet i

undervisningen, pedagogiskt ledarskap, bedömning och betygssättning/systematiskt

kvalitetsarbete samt trygghet och studiero, och det arbete som gjorts för att uppfylla

dessa under perioden för delårsrapporten. Delårsrapporten avslutas med en

redogörelse för nämndens ekonomi samt en investeringsuppföljning för samma

tidsperiod.

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

budget med +3 578 tkr. Intäkter och driftskostnader visar båda en positiv avvikelse mot

budget på sammanlagt +3 653 tkr, medan lönekostnaderna överstiger budget med -91

tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

2. Delårsrapport 2020

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport för 2019.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande föreslår att beslutspunkten ändras till att lyda "Godkänner den

upprättande delårsrapporten 2020 för barn- och utbildningsnämnden."

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

ordförandens ändringsförslag inklusive redaktionella ändringar och finner att

nämnden beslutar enligt ordförandens ändringsförslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.80

§ 51

Revisionsrapport - Styrning avseende resultat
och likvärdig utbildning i grundskolan - svar

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om styrning avseende resultat och likvärdig utbildning i

grundskolan.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna angående den

granskning av nämndens systematiska kvalitetsarbete inom grundskolan, som

genomfördes under våren. Granskningen genomfördes av PwC på uppdrag av

kommunens revisorer, med syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden

säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att

detta sker med tillräcklig intern kontroll.

PwC:s samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt

ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis

sker med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer till Gnesta kommun efter granskningen är följande:

 Att säkerställa att dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på

huvudmannanivå utvecklas så att enskilda enheters resultat och förutsättningar

framgår samt att dokumentationen innehåller en tydlig analys av vad som

påverkar/orsakar resultaten i grundskolan. På så sätt kan dokumentationen på

huvudmannanivå utgöra en mer ändamålsenlig grund för beslut om insatser.

 Att säkerställa att uppföljning och rapportering på huvudmannanivå ger

nämnden en uppdaterad, samlad och jämförbar bild av utbildningen i

grundskolan. Till exempel skulle uppföljning och rapportering kring

skolfrånvaro och kränkande behandling kunna utvecklas.

 Att säkerställa att de insatser som nämnden beslutar om är tillräckligt kraftfulla

för att skapa de förutsättningar som grundskolan behöver för att hantera de

utmaningar som den står inför, såsom brist på behörig personal och stora

skillnader mellan enheterna vad gäller elevers kunskapsresultat.

Nämndens svar på revisionsskrivelsen lämnas som bilaga till ärendet.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

2. Barn- och utbildningsnämndens revisionssvar

3. Revisionsrapport

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om styrning avseende resultat och likvärdig utbildning i

grundskolan.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.113

§ 52

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande möbler till grundskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 70 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de

får användas.

Welandersborgs skola behöver rusta upp elevkapprum genom inköp av nya möbler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 70 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum 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
~ Planeringschef

~ Rektor, Welandersborgs skola
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.111

§ 53

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande inredning för kulturskolan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 40 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande inredning för kulturskolan

får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de

får användas.

Kulturskolan behöver köpa in mobila speglar och balettstänger för att kunna

genomföra dansundervisning i andra lokaler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 40 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande inredning för kulturskolan

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
~ Planeringschef

~ Kulturskolans verksamhetschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.112

§ 54

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande digital utrustning till kulturskolan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 45 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande digital utrustning för

kulturskolan får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de

får användas.

Kulturskolan behöver köpa in Ipads och en systemkamera för att kunna bereda plats åt

fler elever på kursen Digitalt skapande och film

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 45 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande digital utrustning för

kulturskolan 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
~ Planeringschef

~ Kulturskolans verksamhetschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.103

§ 55

Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen

Beslut
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag,

rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt

personuppgiftsincident.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen eller The General Data Protection Regulation (GDPR) ersatte

personuppgiftslagen (PUL) när den infördes 25 maj 2018. Förordningen innebär ett

förstärkt skydd för den enskilda personens integritet.

För att kunna efterfölja dataskyddsförordningen har Strängnäs, Vingåkers, Flens,

Katrineholms, Oxelösunds och Gnestas kommuner i samarbete tagit fram

gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet. Riktlinjerna antas av respektive

personuppgiftsansvarige dvs. respektive nämnd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-03

2. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Tjänsteförslag
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag,

rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt

personuppgiftsincident.

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
~ Kanslienheten

~ Dataskyddsombud
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.116

§ 56

Sammanträdestider 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under 2021:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

26 januari 12 januari

23 februari 9 februari

30 mars 16 mars

27 april 13 april

25 maj 11 maj

22 juni 8 juni

31 augusti 17 augusti

5 oktober 21 september

26 oktober 12 oktober

23 november 9 november

21 december 7 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet

alternativt B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om

inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för barn-

och utbildningsnämndens sammanträden för år 2021. Förslaget bygger på en

gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2021 års sammanträdesplan för barn- och

utbildningsnämnden är det 11 inplanerade sammanträden, vilket är en utökning med
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

ett sammanträden jämfört med tidigare år. Tider för presidiets möten läggs in utifrån

beslutade datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-13

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under 2021:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

26 januari 12 januari

23 februari 9 februari

30 mars 16 mars

27 april 13 april

25 maj 11 maj

22 juni 8 juni

31 augusti 17 augusti

5 oktober 21 september

26 oktober 12 oktober

23 november 9 november

21 december 7 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet

alternativt B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om

inget annat beslutats.

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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Kanslienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.2

§ 57

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

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 2020-09-15 – 2020-10-12

~ Förteckning över anställningar 2020-09-01 - 2020-09-30
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.3

§ 58

Anmälningsärenden

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som barn- och

utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa barn- och

utbildningsnämnden, utgör anmälningsärenden.

Anmälnings ärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos

sekreteraren unders sammanträdet.

 

~ Socialnämndens svar på remiss SOU 2018:88 LSS-utredningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-10-20
Diarienummer: BOUN.2020.4

§ 59

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner att Erika Isaksson, Alice Kyander, Jenny Karlsson Bengt

Greiff och Julia Zetterstrand får närvara under punkten Förvaltningschefen

informerar.

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Tillsyn fristående verksamheter, Alice Kyander

~ Motioner, Alice Kyander

~ Fritidsgården, Monica Tägtström Bergman

~ Beslut angående bullerutredning vid Dansutskolan
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 
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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         
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP  X        

      

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

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

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

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

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

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

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

   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 
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NÄRVARANDE 
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 
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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         
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP  X        


      


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 







