
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2019-03-19, 15:30
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.35 – 16.45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Erika Isaksson, utredare, Alice Kyander,
utredare, Bengt Greiff, planeringschef, Monica Nilsson, ekonom

Justerare Axel Bodin (ordinarie) och Karin Braathen Gustavsson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 26 mars 2019, kl. 16.30
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 9 - 17

Ordförande Linda Lundin

Justerare Axel Bodin

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-26
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 9 - 17



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19

Innehållsförteckning

§ 9 Förskoleplaceringar 4

§ 10 Årsredovisning 2018 5

§ 11 Avveckling SPRINT 6 - 7

§ 12 Riktlinjer för godkännande och tillsyn 8

§ 13 Statsbidrag för likvärdig skola 2019 9

§ 14 Fria pedagogiska luncher och arbetskläder 10 - 11

§ 15 Övriga frågor 12

§ 16 Redovisning av delegationsbeslut 13

§ 17 Förvaltningschefen informerar 14



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 Axel Bodin (C) som ordinarie och Karin Braathen
Gustavsson (M) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 26 mars
2019, kl 16.30, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att nytt ärende "Statsbidrag för likvärdig skola 2019"
som punkt 6 på dagordningen, nytt ärende "Fria pedagogiska luncher och
arbetskläder" som punkt 7 på dagordningen och "Övriga frågor" som punkt 8
på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

GDPR (General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen,
Bengt Greiff

Elevhälsa, Elin Insulander Hjelm

Systematiskt kvalitetsarbete, Erika Isaksson



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.29

§ 9

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: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.26

§ 10

Årsredovisning 2018

Beslut

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år
2018.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för år 2018
med kommentarer om det ekonomiska utfallet. I det första avsnittet redovisas
organisation och uppdrag. I det andra avsnittet redogörs för nämndens mål
och hur förvaltningen har arbetat med att uppfylla dessa under året. Det
ekonomiska utfallet redovisas i det tredje avsnittet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-11

2. Årsredovisning 2018

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år
2018.

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: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.28

§ 11

Avveckling SPRINT

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att avveckla
språkintroduktionsprogrammet i Gnesta efter vårterminen 2019.

Sammanfattning av ärendet

Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) ska ge eleverna en språklig grund
för att möjliggöra vidare utbildning inom gymnasiet, komvux, folkhögskola
eller yrkespaket. Från och med höstterminen 2017 har Gnesta kommun
erbjudit studier vid språkintroduktionsprogrammet, efter beslut fattat av barn-
och utbildningsnämnden. Beslutet fattades då gruppen som var aktuell för att
läsa vid SPRINT var förhållandevis stor. Beslutet motiverades bland annat med
att det skulle ha gynnsamma ekonomiska konsekvenser för kommunen.

SPRINT i Gnesta har idag ett vikande elevunderlag då flera av de tidigare
eleverna har gått vidare till andra utbildningar eller flyttat till andra kommuner.
Det låga elevantalet försvårar möjligheterna att anordna en god och
kostnadseffektiv undervisning. Ett mer kostnadseffektivt alternativ vore därför
att återgå till att låta befintliga och framtida elever genomföra sina studier på
SPRINT via samverkansavtal med andra kommuner.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-01

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att avveckla
språkintroduktionsprogrammet i Gnesta efter vårterminen 2019.

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

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.27

§ 12

Riktlinjer för godkännande och tillsyn

Beslut

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjerna för godkännande,
beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjernas syfte är att redovisa och förtydliga skollagens och läroplanens
krav och beskriva de rutiner som gäller i Gnesta kommun avseende
godkännande, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för fristående förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem. Riktlinjerna utgår från skollagen,
läroplanen för förskolan respektive fritidshemmet samt Skolverkets allmänna
råd med kommentarer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-01

2. Riktlinjer för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjerna för
godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem.

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: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.33

§ 13

Statsbidrag för likvärdig skola 2019

Beslut

5. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att använda sökt statsbidrag enligt de förslag som redovisas i
ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Skolverket ansvarar för statsbidraget Likvärdig skola som syftar till att stödja
huvudmän i att stärka likvärdigheten i och mellan skolor. Statsbidraget ska
användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.
Gnesta kommun har beviljats en bidragsram på 3 417 184 kronor för 2019. I
ärendet redogörs för de specifika insatser som förvaltningen bedömer att
statsbidraget för likvärdighet bör användas till under 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-15

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen
i uppdrag att använda sökt statsbidrag enligt de förslag som redovisas i
ärendet.

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: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.32

§ 14

Fria pedagogiska luncher och arbetskläder

Beslut

6. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att införa fri
pedagogisk lunch för personal i förskola och skola från och med 1
augusti 2019.

7. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in
arbetskläder för personal i förskola och fritidshem från och med 1
augusti 2019.

8. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera medel i
budget från administration till förskola och grundskola, motsvarande
kostnaden för fri pedagogisk lunch och inköp av arbetskläder.

9. Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för pedagogisk lunch i
förskola och skola.

Sammanfattning av ärendet

I dialog med anställda i verksamheten har det framkommit önskemål om
tillgång till arbetskläder för utomhusbruk för personal inom förskola och
fritidshem, då dessa slits i samband med pedagogisk utelek. Det har också
framkommit önskemål om pedagogiska luncher inom förskolan och skolan.
En satsning på arbetskläder och fri pedagogisk lunch bedöms också kunna
vara en del i arbetet med att stärka bilden av Gnesta kommun som en attraktiv
arbetsgivare.

Därför föreslås att all personal i förskola och skola får möjlighet att äta
pedagogisk lunch utan kostnad. Vidare föreslås att arbetskläder för
utomhusbruk finns tillgänglig för personalen i förskola och fritidshem.

Förvaltningen har även tagit fram riktlinjer som förtydligar vad pedagogisk
lunch innebär och hur det ska tillämpas i förskola och skola.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 15 mars 2019

2. Riktlinjer för pedagogisk lunch i förskola och skola

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att införa fri
pedagogisk lunch för personal i förskola och skola från och med 1
augusti 2019.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in
arbetskläder för personal i förskola och fritidshem från och med 1
augusti 2019.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera medel i
budget från administration till förskola och grundskola, motsvarande
kostnaden för fri pedagogisk lunch och inköp av arbetskläder.

4. Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för pedagogisk lunch i
förskola och skola.

Förslag till beslut på sammanträdet

Oskar Sulin (V) lämnar följande ändringsförslag till beslutspunkt 2: Barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in arbetskläder för personal i
förskola, fritidshem och förskoleklass från och med 1 augusti 2019"

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med Oskar Sulins (V) ändringsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.11

§ 15

Övriga frågor

Övrig fråga från Inga-Lill Fredriksson (C).

Är några ferieplatser vikta för kulturarbete för sommaren 2019? Information
gällande kulturarbete saknas på hemsidan.

Svar: Klas Jervfors Turner, enhetschef, svarar via telefon att det finns
ferieplatser avsatta för kulturarbete.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 16

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

10. 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 2019-02-02 – 2019-03-08

~ Förteckning över anställningar 2019-02-01- 2019-02-28



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 17

Förvaltningschefen informerar

Beslut

11. Nämnden godkänner informationen.

~ Ansökan om att bli Övningsförskola, fyra förskolor kommer att
kunna ta emot praktikanter.

~ Familjecentral
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
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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  Jacob Wennerholm       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD  X  Pernilla Lövström       
Oskar Sulin, 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 
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