
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2017-09-26, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14.40 – 14.45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöv, utvecklingssekreterare, §§
37-43 Anders Carlsson, revisor

Justerare Ingalill Fredriksson (ordinarie) och Mattias Eldros (ersättare)

Tid och plats för
justering

Fredagen den 29 september 2017, kl. 15.15
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 38 - 44

Ordförande Anna Ekström

Justerare Ingalill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2017-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 38 - 44
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 38 Placerings- och köstatistik 4

§ 39 Medborgarförslag - Förtydliga/klargöra riktlinjer om skolskjuts 5 - 6

§ 40 Ändring av sammanträdesdag 7

§ 41 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2018 8 - 9

§ 42 Redovisning av delegationsbeslut 10

§ 43 Anmälningsärenden 11

§ 44 Förvaltningschefen informerar

Paragraf 37 "Revidering av barn- och utbildningsnämnden
delegationsordning" justerades i direkt anslutning till
sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ingalill Fredriksson (C) som ordinarie och Mattias
Eldros (M) som ersättare att justera protokollet fredagen den 29 september
2017, kl 15.15, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ny informationspunkt om Projekt måltid läggs till på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs

Information

Projekt måltid, Camilla Zingmark
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 38

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.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: KS.2016.359

§ 39

Medborgarförslag - Förtydliga/klargöra riktlinjer om
skolskjuts

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås. Sedan medborgarförslaget inkom har
kommunens skolskjutsriktlinjer reviderats.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att kommunen förtydligar och klargör riktlinjerna
om skolskjuts under punkt 1.3 Taxi så att det tydligt framgår att taxi är ett
alternativ i de fall där buss innebär att eleven behöver ta farliga vägar till
busshållplats. Förslagsställaren framhåller att nuvarande riktlinjer gör att
elever beviljas buss istället för taxi trots att gångsträckan till busshållplats är
farlig.

Sedan medborgarförslaget inkom har kommunens skolskjutsriktlinjer
reviderats. Bedömningen av huruvida en väg bedöms som osäker har
förtydligats. Bedömningen gällande huruvida en väg bedöms som osäker
görs i varje enskilt fall och för varje enskild elev. I de reviderade
skolskjutsriktlinjerna har kommunen valt att inte lyfta fram taxi som det
enda färdmedel som sätts in då en väg bedöms som osäker. Även skolskjuts
med buss kan erbjudas för elever vars väg till skolan bedöms som osäker.
Mot bakgrund av detta avslås medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås. Sedan medborgarförslaget inkom har
kommunens skolskjutsriktlinjer reviderats.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

5(12)



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till:

~ Förslagsställare

~ Barn-och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.80

§ 40

Ändring av sammanträdesdag

Beslut

1. Förslaget att ändra barn- och utbildningsnämndens sammanträde till
torsdag den 23 november 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 november 2017
sammanfaller med ett skolledarkonvent. Därför föreslås att nämndens
sammanträde tisdag den 21 november flyttas till torsdag den 23 november
för att göra deltagande möjligt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår ändring av datum för nämndens sammanträde i
november.

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.79

§ 41

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden
2018

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum
under 2018.

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

Tisdag den 13 februari Onsdag den 31 januari

Tisdag den 20 mars Onsdag den 7 mars

Tisdag den 22 maj Tisdag den 8 maj

Tisdag den 11 september Onsdag den 29 augusti

Torsdag den 25 oktober Onsdag den 10 oktober

Tisdag den 11 december Onsdag den 28 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, 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 2018. Förslaget
bygger på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2018 års
sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden är det sex
inplanerade sammanträden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-26

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum
under 2018.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

Tisdag den 13 februari Onsdag den 31 januari

Tisdag den 20 mars Onsdag den 7 mars

Tisdag den 22 maj Tisdag den 8 maj

Tisdag den 11 september Onsdag den 29 augusti

Torsdag den 25 oktober Onsdag den 10 oktober

Tisdag den 11 december Onsdag den 28 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan
15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Hemsida

~ Nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 42

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 (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 2017-06-08 -2017-09-18

~ Förteckning över anställningar 2017-06-01 - 2017-08-31
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.8

§ 43

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 för
nämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns
tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar, Närvård Sörmland

~ Samverkansriktlinjer, Gemensam individuell planering, SIP, mellan
hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola samt
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Sörmland,
Närvård Sörmland
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 44

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Kontorschef - Erika Isaksson

~ Förstelärarna är igång och leder övriga lärare

~ Digitaliseringssatsningen

~ Aurora

~ Skapande skola

~ Liv hälsa ung

~ Rapport avseende utredning om kränkande behandling

~ Komtek
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
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Annika Eriksson, Ordf S  X  Mattias Eldros       
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        
Berndt Ullström, Ers Ersättare    S  X        
Petra Lindström, Ers Ersättare    S  X        
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M  X        
Mattias Eldros, Ers Ersättare    M X         
Camilla Lissner, Ers Ersättare    L  X        


      


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


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


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


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


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