
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 24 oktober 2017, kl 14.00 - 15.20
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering ----

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg, Monica Nilsson, ekonom, Jenny Johansson, sekreterare

Justerare Anna Ekström (ordinarie) och Anders Oscarsson (ersättare)

Tid och plats för
justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 45 - 50

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Anna Ekström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-10-25
Datum för anslagets nedtagande: 2017-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 45 - 50
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

BoU §45 Placerings- och köstatistik 4

BoU §46 Delårsrapport 2017 5

BoU §47 Läsårstider 2018/2019 6

BoU §48 Prislista SPRINT och IM Gnesta kommun 7

BoU §49 Redovisning av delegationsbeslut 8

BoU §50 Förvaltningschefen informerar 9
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Anders
Oscarsson (S) som ersättare att justera protokollet i omedelbar anslutning
till sammanträdet på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15,
Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nytt ärende "Läsårstider 2018/2019" läggs in som ny punkt 3 på
dagordningen. Nytt ärende "Prislista SPRINT och IM Gnesta" läggs in som
ny punkt 4 på dagordningen.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 45

Placerings- och köstatistik

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering
och köstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad 2017-10-24

2. Placering och köstatistik 2017-10-24
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.90

§ 46

Delårsrapport 2017

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2017.
I det första kapitlet redovisas verksamhetens uppdrag. I det andra kapitlet
redogörs för nämndens mål och det arbete som gjorts för att uppfylla dessa
under årets första åtta månader. I det avslutande tredje kapitlet, redogörs
för nämndens ekonomi under samma tidsperiod.

De förändringar som gjordes inom grundskolan inför läsåret 2016/2017
gav ingen direkt effekt då organisationen för läsåret redan var satt. Det är
först under höstterminen 2017 som förändringarna förväntas ge effekt på
resultatet. Under våren har ytterligare förändringar inom
verksamhetsområdet gjorts som gäller inför läsåret 2017/18. Då det endast
är 4 månader kvar på året kommer inte hela underskottet inom
grundskolan att kunna återhämtas. Den förändrade organisationen
förväntas få verksamhetsområdet i balans under 2018.

Sammantaget prognostiseras nämndens resultat efter augusti att ge ett
positivt resultat vid årets slut som uppgår till 1 400 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-16

2. Delårsrapport BOUN 2017

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.93

§ 47

Läsårstider 2018/2019

Beslut

1. Förslag till läsårstider för 2018/2019 antas.

Sammanfattning av ärendet

Läsårstiderna för 2018/2019 har behandlats i barn- och
utbildningsförvaltningens chefsgrupp.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-19

2. Läsårstider 2018/2019

Tjänsteförslag

1. Förslag till läsårstider för 2018/2019 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

6(9)



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.94

§ 48

Prislista SPRINT och IM Gnesta kommun

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslaget pris för
språkintroduktion (SPRINT) och introduktionsprogram (IM) i
Gnesta kommun för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun erbjuder från innevarande år introduktionsprogram (IM)
inklusive språkintroduktion (SPRINT) för elever som inte är behöriga till
nationella program. Även elever som är folkbokförda i andra kommuner,
och elever som är asylsökande men tillhör annan kommun, har möjlighet
att söka till dessa utbildningar.

Enligt skollagen 16 kap 50 § och 17 kap 22 § ska en kommun inom ramen
för gymnasie- och preparandutbildning som tagit emot en elev som inte är
hemmahörande i kommunen, ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).

Föreslaget pris: 9451 kr

Beloppet avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-23

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslaget pris för
språkintroduktion (SPRINT) och introduktionsprogram (IM) i
Gnesta kommun för 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 49

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2017-06-06). 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 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 2017-09-19 – 2017-10-13

~ Förteckning över anställningar 2017-09-01 - 2017-09-30

8(9)



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-24
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 50

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Elevhälsan

Rapporter kränkande behandling och risk.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 20171024 Sida 1 


 
 


 
NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Annika Eriksson, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M  X         
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Inger Johansson, Led  S X         
Anders Oscarsson S X         
Sven Andersson, Led M X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Benny Åberg, Led V X         
Anja Held, Led MP  X Mattias Eldros       
Berndt Ullström, Ers Ersättare    S  X        
Vakant, Ers Ersättare    S  X        
Mattias Eldros, Ers Ersättare    M X §46-50        
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X §46-50        
Camilla Lissner, Ers Ersättare    L  X        


      


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


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


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


 


 





