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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 Karin Braathen Gustavsson (M) som ordinarie och Anna Ekström

(M) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, 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: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 33

Information från föredragande

Minskade barngrupper i förskolan
Anne Hedlund och Monica Gustavsson

Det finns ett uppdrag från skolverket om att återinföra riktmärke för barngruppens

storlek.

Anne Hedlund redogör för vad forskningen säger om barngruppens storlek.

Exempel på positiva effekter av att arbeta i minskade barngrupper:

För barnen: Barnen knyter starkare relationer vilket leder till ökad

trygghet

Lugnare lärmiljö

För pedagogerna: Pedagogerna hinner se, fånga upp och reflektera

Det finns även utmaningar i arbetet. Bl.a krävs det tydlig struktur-planering-rutiner vid

arbete med mindre barngrupper på två pedagoger. Dessutom behöver förskolorna ha

lokaler som gör det möjligt att arbeta i mindre sammanhang.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 34

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 35

Ekonomisk uppföljning - efter mars

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter mars visar en positiv avvikelse mot

budget med 1 745 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med 2 513 tkr. Förklaringar finns i att

barnomsorgsavgifter för april är bokfört på mars månad (ca 760 tkr), högre interna

elevintäkter har bokförts än budgeterat samt att sjuklöneersättning bokförts med 952

tkr.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +1 115 tkr. Köp av

verksamhet har en positiv avvikelse mot budget på +411 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -936 tkr. Interna kostnader har en negativ avvikelse på -1 357

tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till en ekonomi i balans. Negativa

prognoser återfinns inom förskolan (-2 000 tkr), grundskolan (-1 800 tkr) och

särskolan (-1 300 tkr) Positiv prognos redovisas för gymnasieskolan (5 100tkr).

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse Avvikelse

 

helår

Utfall
jan –
mar
2022

utfall - budget Helår
prognos -
budget

prognos -
budget

2022 Jan - Mar 2022
2022
mars

2022
februari

Politisk ledning
-539 -137 -2 -539 0 0

Administration
-15 274 -3 765 12 -15 274 0 850

Förskola
-64 637 -15

597
257 -66 637 -2 000 -2 250

Grundskola
-151 873 -36

397
824 -153 673 -1 800 -2 300

Särskola -12 831 -3 789 -622 -14 131 -1 300 -1 400

Elevhälsa -4 677 -1 180 -42 -4 677 0 0
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Kulturskola -3 465 -1 371 -536 -3 465 0 0

Gymnasieskola
-55 230 -12

671
1 131 -50 130 5 100 5 100

Kostenheten -15 574 -3 041 751 -15 574 0 0

Fritidsgård -3 198 -809 -28 -3 198 0 0

Totalt -327 298 -78
757

1 745 -327 298 0 0

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.48

§ 36

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

elevhälsans medicinska insats 2021.
2.   Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i patientsäkerhetsberättelsen, 
samt att i fortsättningen informera nämnden om förvaltningen ser en risk för att 
grunduppdraget inte kan uppfyllas.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller den patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats som

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 2021 och ger förslag på åtgärder. En uppföljning av åtgärder

kopplat till patientsäkerhetsberättelsen 2020 görs också.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-14

2. Patientsäkerhetsberättelse 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

elevhälsans medicinska insats 2021.

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

att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i patientsäkerhetsberättelsen,
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

samt att i fortsättningen informera nämnden om förvaltningen ser en risk för att

grunduppdraget inte kan uppfyllas.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Enhetschef elevhälsans medicinska insats
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.52

§ 37

Ianspråktagande av investeringsmedel –
köksutrustning kostenheten

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 73 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 73 tkr för inköp av köksutrustning till

kostenheten.

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 under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-14

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 73 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande köksutrustning får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Enhetschef, kostenheten
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Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.56

§ 38

Ianspråktagande av investeringsmedel –
miljöförbättringar förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande investeringar för miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 100 tkr för inköp av solskydd till Gnesta

kommuns förskolors utemiljöer.

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 under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-14

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande investeringar för miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Enhetschefer, förskolor
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Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.51

§ 39

Ianspråktagande av investeringsmedel –
möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 382 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta medel för inköp av nya möbler, dels till

Frejaskolans matsal, dels till klassrum på Frejaskolan, Dansutskolan och

Welandersborgs skola. Vidare gäller ärendet inköp av förvaringsskåp till Frejaskolan

och dekoration till Frejaskolans matsal.

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 under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-14

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 382 tkr från 2022 års

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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Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektor, Frejaskolan

~ Vaktmästeri, Frejaskolan

~ Rektor, Dansutskolan

~ Rektor, Welandersborgs skola

~ Enhetschef, kostenheten
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Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 40

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 2022-03-28 – 2022-04-19

~ Förteckning över anställningar 2022-03-01 - 2022-03-31
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Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 41

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen

~ Redovisning av de elever som har avslutat årskurs 9 men inte påbörjat

gymnasieutbildning

~ Elever från Ukraina

~ Skolinepktionen har öppnat ett tillsynsärende gällande Welandersborgsskolan
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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         
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Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
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Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Maria Carlén Lindwall, Ers Ersättare    MP X         
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