
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2022-11-15, 15.00, Frösjön/Lockvattnet,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.25 – 16.30

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Johan Skeppstedt, tf. förvaltningschef, §§ 88-97 Frida Arndt,

utredare, §§ 88-91 Eva Gustavsson, ekonom,§§ 88-97 Bengt

Greiff, planeringschef, §§ 88-91 Samir Sandberg, ekonomichef,

Håkan Ektrand, oppositionsråd

Justerare Karin Braathen Gustavsson (ordinarie)

Ann-Sofie Lifvenhage (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 88 - 98

Ordförande Linda Lundin

Justerare Karin Braathen Gustavsson

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2022-11-16

Datum för anslagets nedtagande: 2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden Karin Braathen Gustavsson (M) som ordinarie och Ann-Sofie Lifvenhage

(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

Ordföranden föreslår att ekonomisk uppföljning efter oktober läggs till som ny punkt

nr. 4 på dagordningen samt att punkt nr. 5 "Motion - Inrätta funktionen

Frivilligsamordnare i skolorganisationen" dras ur dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 88

Information från föredragande

Lokalresursplan
Bengt Greiff

Målsättningen med lokalresursplanen är i god tid och på rätt plats ha nödvändiga och

ändamålsenliga lokalresursplaner anpassade efter framtagen befolkningsprognos och

därigenom säkerställa ett effektivt resursutnyttjande samt att skapa delaktighet och

samsyn kring lokalförsörjningsfrågor. Bengt visar hur befolkningsprognosen ser utför

de olika skolorna. Det finns utredningsförslag för respektive skola.

Uppföljning av förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete
Johan Skeppstedt berättar om värdegrundsuppdraget samt kunskapsuppdraget som

förvaltningen har. Studiero, hälsa och nöjdhet är några av de fokusområden som man

jobbar med inom kunskapsområdet. Det finns en handlingsplan upprättad där insatser

som t.ex. strategisk plan för språkutveckling har tagits fram. Det finns en även

handlingsplan upprättad för organisation och ledarskap och i den jobbar med insatser

som t.ex. Förtydligande av rutiner och strukturer och genomförande av årshjul för

SKA-arbetet.
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 89

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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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 90

Ekonomisk uppföljning efter september

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen efter september godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter september visar en negativ avvikelse mot

budget med -1 085,6 tkr.

Intäkterna från statsbidrag visar för perioden en positiv avvikelse med +7 677 tkr. Detta

förklaras delvis av obudgeterade statsbidrag som sjuklöneersättning som inkommit

under perioden samt ”Skolmiljarden” på knappt 1 100 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -5 424 tkr (1 200 tkr högre än augusti), vilket delvis kopplas till

uppdrag enligt statsbidragen. Lokalkostnaderna överstiger budget med -693 tkr för

perioden. Skolskjutsar är -1 356 tkr dyrare än budgeterat för perioden.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 2 800 tkr, vilket är en

återgång till tidigare prognoser. Negativa prognoser återfinns inom förskolan (-1 500

tkr), grundskolan (-3 500 tkr), särskolan (-3 800 tkr) och positiva prognoser redovisas

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

Prognos: -2 800 tkr vilket motsvarar 0,8% av nämndens totala budget 2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen efter september godkänns.

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
~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 91

Ekonomisk uppföljning efter oktober

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen efter oktober godkänns.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma till nämnden med åtgärder för att hantera

underskottet och underskottets orsaker.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter oktober visar en negativ avvikelse mot

budget med -2 844,9 tkr.

Intäkterna från statsbidrag visar för perioden en positiv avvikelse med +5 603 tkr.

Detta förklaras delvis av obudgeterade statsbidrag som sjuklöneersättning som

inkommit under perioden samt ”Skolmiljarden” på knappt +1 100 tkr.

Personalkostnaderna överstiger budget med -6 686 tkr (1 200 tkr högre än september),

vilket delvis kopplas till uppdrag enligt statsbidragen. Lokalkostnaderna överstiger

budget med -770 tkr för perioden. Skolskjutsar är -2 866 tkr dyrare än budgeterat för

perioden.

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 5 200 tkr, vilket är en

ytterligare ökning av tidigare prognos. Negativa prognoser återfinns inom förskolan

(-1 200tkr), grundskolan (-6 000 tkr), särskolan (-4 000 tkr) och positiva prognoser

redovisas för administrationen (+1 000 tkr), elevhälsan (+100 tkr) samt

gymnasieskolan (+4 900 tkr).

Det finns ett behov av att utveckla budget- och uppföljningsstrukturen inom nämnden

och förvaltningen.

Prognos: -5 200 tkr vilket motsvarar 1,6% av nämndens totala budget 2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-15

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen efter september godkänns.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslagets

beslutspunkt 1 med redaktionell ändring.

Ordföranden föreslår följande som ny besluts punkt 2: "Förvaltningen uppdras att

återkomma till nämnden med åtgärder för att hantera underskottet och underskottets

orsaker".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag samt redaktionell ändring och

finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag

samt redaktionell ändring.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.115

§ 92

Uppföljning av statsbidrag Likvärdig skola
2022

Beslut
1. Ärendet återremitteras.

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 utökade insatser som stärker likvärdighet och

kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade

insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av redan befintliga insatser.

Det handlar i första hand om att inte ersätta kostnader för ordinarie verksamhet. Med

ordinarie verksamhet menas sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att

genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser

utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte

heller eftersom det bedöms syfta till en besparing.

Gnesta kommun beviljades en bidragsram på 6 032 001 kronor för 2022. I

BOUN.2021.121 redogörs för de insatser som förvaltningen bedömde att statsbidraget

för likvärdighet bör användas till under 2022. I huvudsak har förvaltningen fördjupat

och förstärkt de insatser som genomfördes 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av

statsbidraget Likvärdig skola 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Sicking (V) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen: Att förvaltningen

ska återkomma med en tydligare redogörelse för hur anslaget har använts. Särskilt
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under punkterna om stöd till elevers utveckling i svenska språket och matematik.

Redogörelsen ska också visa hur pengarna fördelats mellan skolorna.

Beslutsgång
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ingalill Fredriksson (C), Christer Lagergren (L), Maria

Carlén Lindwall (MP), Karin Braathen Gustavsson (M), Pernilla Lövström (M) och Axel

Bodin (C) bifaller Per Sickings (V) förslag om återremiss.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska avgöras senare och

finner att det ska avgöras senare.

Ärendet återremitteras.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.116

§ 93

Återrapportering av uppdrag i framtidsplanen:
gymnasiestatistik

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av

gymnasiestatistik.

Sammanfattning av ärendet
I barn- och utbildningsnämndens framtidsplan för 2022-2024 fick förvaltningen i

uppdrag att aktivt följa upp gymnasiestatistik. Detta då Gnesta kommun inte har någon

egen gymnasieskola, och att gymnasieelevernas val och gymnasietid påverkar Gnestas

KAA-verksamhet. Gymnasiestatistik kan även ge information om hur väl grundskolan

och studie- och yrkesvägledningen förbereder eleverna för gymnasiestudierna.

Förvaltningen ska följa upp andel elever med gymnasieexamen, andel elever som går

över till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieubildning och annan statistik som

bedöms relevant.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av

gymnasiestatistik.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.121

§ 94

Revidering av riktlinjer för skolskjuts

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts revideras i enlighet med

förvaltningens förslag.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ändra

benämningarna "grundsärskola" och "gymnasiesärskola" till "anpassad grundskola"

respektive "anpassad gymnasieskola" i riktlinjen när de två begreppen ändras i

skollagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden reviderar sina riktlinjer för

skolskjuts eftersom numreringen av paragraferna i skollagen som reglerar skolskjuts

har ändrats. Revideringen syftar till att korrigera detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-07

2. Riktlinjer för skolskjuts

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts revideras i enlighet med

förvaltningens förslag.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ändra

benämningarna "grundsärskola" och "gymnasiesärskola" till "anpassad

grundskola" respektive "anpassad gymnasieskola" i riktlinjen när de två begreppen

ändras i skollagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.

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

~ Skolskjutssamordnare, barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.46

§ 95

Beslutsattestanter 2022

Beslut
1. Nämnden fastställer attestantförteckningen.

Sammanfattning av ärendet
Attestering ska ske för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Med attest

menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning. Det är förvaltningschef som

har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge befattningshavare som

har rätt att attestera förvaltningens kostnadsställen. Den del av attestanförteckningen

som avser kostnadsställen där förvaltningschef är attestant fastställer nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-08

2. Attestantförteckning

Tjänsteförslag
1. Nämnden fastställer attestantförteckningen.

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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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 96

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 2022-10-12 – 2022-11-07

~ Förteckning över anställningar 2022-10-01 - 2022-10-31
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.2

§ 97

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.

~ Protokoll förvaltningssamverkan 2022-05-25

~ Protokoll förvaltningssamverkan 2022-08-24
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Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 98

Förvaltningschefen informerar

~ Ny strateg börjar i december

~ Projekt För barnens bästa i Sörmland

~ Ärende till skolinspektionen
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