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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 Leif Figaro (S ) som ordinarie och Lilian Wallin (V) som ersättare

att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ny förteckning över delegationsbeslut delas i ärende nr. 16 "Redovisning av

delegationsbeslut".

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.98

§ 72

Information från föredragande

Beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.

Återrapportering från GDPR-granskning
Martin Johansson och Ellen Stamm berättar om den GDPR-granskning som gjordes

under hösten 2020. Granskningen genomfördes av vårt dataskyddsombud Svitlana

Jelisic. Det är nio områden som har granskats och utifrån det har rekommenderade

åtgärder tagits fram. Det är dessa åtgärder som redovisas för nämnden. Rapporten

kommer att skickas ut till nämnden.

Enkätresultat
Alice Kyander informerar om Gnesta kommuns skolenkät 2021 och KAA enkäten.

Gnesta kommuns skolenkät 2021 syfte är att få en bild av elevers och vårdnadshavares

uppfattning om verksamhetens kvalitet. Undersökningen gjordes under våren 2021 och

riktades till vårdnadshavare till barn i förskolan, elever i årskurs två, fem och åtta samt

deras vårdnadshavare, elever på fritidshem (årskurs två) och deras vårdnadshavare.

KAA enkätens syfte var att få en bild av elevers uppfattning om verksamhetens kvalitet.

Frågor om trygghet och trivsel, studiemiljö och skolarbete samt hälsa. Undersökningen

var riktad till elever som studerar via KAA och besvarades av 10 elever (av 11 möjliga).
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.94

§ 73

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 120 000 tkr från 2021 års investeringsmedel

gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Frejaskolan bedömer att nuvarande lokaler för den särskilda undervisningsgruppen för

barn med behov inom autismspektrat inte är ändamålsenliga för det antal elever som

gruppen kommer att ha.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 120 000 tkr från 2021 års investeringsmedel

gällande Grundskolan – 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.

Sändlista
~ Planeringschefen, BoU

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 74

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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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 75

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 16 juni till 15 augusti 2021 samt

perioden 1 januari till 15 augusti 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-17

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.28

§ 76

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter juli

2021.

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

med -1 821 tkr. Underskottet förklaras framför allt av högre personalkostnader för

perioden jämfört mot budget.

Vid den ekonomiska uppföljningen för maj gavs en prognos för ett underskott på -

4 500 tkr. Nämnden beslutade då även om åtgärder på 1 620 tkr. Sedan dess har

prognosen för framför allt förskolan förbättrats då kommunen har erhållit mer

statsbidrag (+1 100tkr) än vad som hoppades på tidigare. Det har även gjorts åtgärder

inom övergripande administration gällande inköpsprognoser vilket gett en bättre

ekonomisk prognos.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 300 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom administrationen (-200 tkr), förskolan (-650 tkr), särskolan

(-1 000 tkr) och gymnasieskolan (-430 tkr). Positiva prognoser redovisas för

grundskolan (160), elevhälsan (+100 tkr), kulturskolan (120) och kostenheten (600

tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-24

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter juli

2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.70

§ 77

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt tillämpa

restriktivitet gällande inköp och anställningar, i linje med nämndens tidigare beslut.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att särskilt se över de

verksamhetsområden, som i dagsläget inte uppnår budget i balans, i arbetet med

budget 2022.

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en strukturell

översyn för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserade i den ekonomiska uppföljningen

efter maj ett underskott om -4 500 tkr till årets slut. I den senaste ekonomiska

uppföljningen, efter juli, prognostiseras däremot ett underskott om -1 300 tkr. I

ärendet beskrivs de åtgärder barn- och utbildningsförvaltningen har utrett. Då

åtgärderna bedöms ge försumbar effekt under året föreslås att förvaltningen ges ett mer

långsiktigt utredningsuppdrag att se över förvaltningens strukturer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt tillämpa

restriktivitet gällande inköp och anställningar, i linje med nämndens tidigare

beslut.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att särskilt se över de

verksamhetsområden, som i dagsläget inte uppnår budget i balans, i arbetet med

budget 2022.

3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en strukturell

översyn för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.77

§ 78

Revidering av regler för placering i
förskoleklass och grundskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade reglerna för placering i

förskoleklass och grundskola.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om reviderade regler för placering i förskoleklass och grundskola.

Revideringarna innebär att urvalsgrund 1, om särskilda behov av placering vid en viss

skolenhet, har förtydligats samt att syskonförtur införs som urvalsgrund, efter

urvalsgrund 2 om barn som har rätt till en plats i förskoleklass enligt den relativa

närhetsprincipen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Regler för placering i förskoleklass och grundskola

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade reglerna för placering i

förskoleklass och grundskola.

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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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.79

§ 79

Riktlinjer för skyddade personuppgifter

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjerna för skyddade

personuppgifter i förskola och skola.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller riktlinjer för barn- och utbildningsförvaltningens hantering av skyddade

personuppgifter för barn och elever inom förskola och grundskola. Riktlinjerna är

framtagna med syfte att vara ett stöd för medarbetare genom att beskriva hanteringen

av skyddade personuppgifter samt redogöra för de nationella krav som ställs på

verksamheterna kopplat till detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Riktlinjer för skyddade personuppgifter

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjerna för skyddade

personuppgifter i förskola och skola.

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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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.80

§ 80

Riktlinjer för skolhälsovården

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för skolhälsovården, vilka

ersätter den tidigare beslutade riktlinjen samt tillhörande blanketter.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om nya riktlinjer för skolhälsovårdens verksamhet. Riktlinjerna

har reviderats för att utgöra ett mer relevant stöd i förvaltningens arbete. I revideringen

har vissa blanketter, som tidigare beslutats av barn- och utbildningsnämnden, tagits

bort.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Riktlinjer för skolhälsovården

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för skolhälsovården, vilka

ersätter den tidigare beslutade riktlinjen samt tillhörande blanketter.

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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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2020.97 S

§ 81

Tillsyn av Videungarna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten hos pedagogisk

omsorg Videungarna bedrivs utan brister som föranleder föreläggande.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna en anmärkning gällande

öppettider och urvalsgrunder. Huvudmannen ska vidta åtgärder kopplat till detta

senast den 19 november 2021 och återkomma med en skriftlig redovisning av detta

till barn- och utbildningsförvaltningen samma dag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden,

genomfört tillsyn av pedagogisk omsorg Videungarna under våren 2021, med

tillsynsbesök den 2 juni 2021. Granskningen omfattade verksamhetsbesök, intervju

med huvudman samt insamlande av relevant dokumentation från huvudmannen.

Sammanfattningsvis visar granskningen att huvudmannens pedagogiska omsorg

bedrivs utan brister som föranleder föreläggande. Däremot lämnar nämnden en

anmärkning gällande öppettider och urvalsgrunder. Slutligen lämnas även råd och stöd

kopplat till olika områden. Resultatet av granskningen samt skäl för bedömning och

hänvisning till rättslig reglering redovisas i dokumentet Beslut efter tillsyn av

pedagogisk omsorg Videungarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Beslut efter tillsyn av pedagogisk omsorg Videungarna

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten hos pedagogisk

omsorg Videungarna bedrivs utan brister som föranleder föreläggande.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna en anmärkning gällande

öppettider och urvalsgrunder. Huvudmannen ska vidta åtgärder kopplat till detta

senast den 19 november 2021 och återkomma med en skriftlig redovisning av detta

till barn- och utbildningsförvaltningen samma dag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för pedagogisk omsorg Videungarna
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2020.96 S

§ 82

Tillsyn av De fyra årstiderna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för förskolan De fyra årstiderna att vidta åtgärder för att säkerställa

att:

1.1. Det pedagogiska arbetet vid förskolan leds och samordnas av en rektor.

1.2. Undervisningen i förskolan leds av legitimerade förskollärare.

1.3. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider och urvalsgrunder som gäller för förskolans öppethållande.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 19

oktober 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan De fyra

årstiderna vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande

skolchef, urvalsgrunder, systematiskt kvalitetsarbete samt särskilt stöd avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förelade i beslut den 23 februari 2021 huvudmannen

för förskolan De fyra årstiderna att vidta åtgärder gällande rektor, skolchef, andel

förskollärare, öppettider och urvalsgrunder, systematiskt kvalitetsarbete samt särskilt

stöd. Barn- och utbildningsnämnden begärde i samband med beslutet att

huvudmannen senast den 18 juni 2021 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med

anledning av föreläggandet. Huvudmannen för De fyra årstiderna har inkommit med

en sådan redovisning. Ärendet gäller beslut om nya förelägganden gällande de områden

där nämnden anser att huvudmannen inte vidtagit tillräckliga åtgärder, samt beslut att

avsluta uppföljningen inom de områden där åtgärderna bedöms vara tillräckliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Protokoll 2021-02-23, BoU §8



Barn- och utbildningsnämnden 18 (26)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för förskolan De fyra årstiderna att vidta åtgärder för att säkerställa

att:

1.4. Det pedagogiska arbetet vid förskolan leds och samordnas av en rektor.

1.5. Undervisningen i förskolan leds av legitimerade förskollärare.

1.6. Vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

ramtider och urvalsgrunder som gäller för förskolans öppethållande.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 19

oktober 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan De fyra

årstiderna vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande

skolchef, urvalsgrunder, systematiskt kvalitetsarbete samt särskilt stöd avslutas.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för förskolan De fyra årstiderna



Barn- och utbildningsnämnden 19 (26)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.59

§ 83

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelsen och nämndernas
ansvarsutövande 2020

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om grundläggande granskning av styrelsen och nämndernas

ansvarsutövande 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna, angående den

delsom gäller barn- och utbildningsnämnden, i granskningen av styrelsen och

nämndernas ansvarsutövande 2020. Granskningen genomfördes av PwC på uppdrag av

kommunens revisorer. Utifrån PwC:s samlade bedömning lämnas följande

rekommendation till barn- och utbildningsnämnden:

· Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare

måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

2. Barn- och utbildningsnämndens revisionssvar

3. Revisionsrapport avseende grundläggande granskning av styrelsen och nämndernas

ansvarsutövande 2020

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar bifogat svar till revisorerna angående

revisionsskrivelsen om grundläggande granskning av styrelsen och nämndernas

ansvarsutövande 2020.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.78

§ 84

Utredning av förskolor i Gnesta

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en behovsanalys som utreder det framtida behovet av förskolor i Gnesta

tätort.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att inleda en behovsanalys för att utreda hur behovet av

förskolor i Gnesta tätort kommer se ut framöver. Behovsanalysen syftar till att göra en

generell översyn av förskolornas lärmiljöer och lokaler för att uppnå målen om trygga

förskolor med god kvalitet i undervisningen och som bedrivs på ett kostnadseffektivt

sätt samt säkerställa en god tillgång på förskolelokaler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en behovsanalys som utreder det framtida behovet av förskolor i Gnesta

tätort.

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

~ Lokalplanerare, kommunstyrelseförvaltningen

~ GFAB
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.84

§ 85

Utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna
förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att utreda möjliga tillfälliga lösningar gällande lokaler för Frustuna förskola.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att inleda en utredning av de möjliga lösningar som finns för

att säkerställa att tillfälliga lokaler ordnas för Frustuna förskola. Detta då förskolan kan

behöva lämna Frustunagården tidigare än beräknat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att utreda möjliga tillfälliga lösningar gällande lokaler för Frustuna förskola.

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

~ Lokalplanerare, kommunstyrelseförvaltningen

~ GFAB
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.72

§ 86

Uppsägning av avtal gällande platser före och
efter skoldagen på Regnbågens korttidshem

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta samtliga avtal med

socialnämnden gällande platser före och efter skoldagen på Regnbågens

korttidshem.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller ett beslut om att erbjuda de elever, som i dagsläget vistas på Regnbågen

efter skolan, plats i fritidshem på sin egen skola. Detta då fritidshem är en

utbildningsform som alla elever har rätt till, till och med det år då eleven fyller 13.

Beslutet innebär att förvaltningen kommer avsluta elevernas platser på Regnbågens

korttidshem. Ärendet återremitterades till barn- och utbildningsförvaltningen efter

beslut av barn- och utbildningsnämnden den 22 juni, med hänvisning till avsaknad av

en proaktiv dialog med de berörda vårdnadshavarna. Rektorerna har under sommaren

varit i kontakt med samtliga berörda vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta samtliga avtal med

socialnämnden gällande platser före och efter skoldagen på Regnbågens

korttidshem.

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Braathen Gustavsson anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Lilan Wallin (V) lämnar skriftlig reservation.

Sändlista
~ Barn- och utbildningskontoret

~ Socialnämnden

~ Förvaltningschef, socialförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 87

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. 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 2021-06-15 - 2021-09-03

~ Förteckning över anställningar 2021-06-01 - 2021-08-31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 88

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen

~ Covid-situationen
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Reservation 
Vänsterpartiet Gnesta reserverar oss mot beslutet att säga upp avtalet med socialnämnden 
gällande platser på Regnbågens korttidshem. Ambitionen att ge alla barn utbildning på 
fritidshem i anslutning till skolan och med behörig personal är lovvärd. Men ärendet har 
hanterats otillfredsställande och en tillräcklig konsekvensanalys saknas. 
Förvaltningen bedömer att skolorna kommer att kunna ta emot de berörda eleverna med 
befintlig personal. Vid behov hänvisas skolorna till att ansöka om verksamhetsstöd. Mot 
bakgrund av de senaste årens neddragningar och vittnesmål om en ansträngd 
personalsituation på fritidshemmen anser vi att det behövs en mer ingående riskanalys med 
avseende på skolornas förutsättningar och hur dessa kan påverka möjligheten att tillgodose 
alla barns individuella behov. 
Artikel 12 i Barnkonventionen, som sedan 1 januari är svensk lag, föreskriver att barn ska få 
komma till tals i beslut som berör dem i så stor utsträckning som är möjligt, med hänsyn till 
mognad och ålder. Samtidigt framkommer av ärendebeskrivningen att berörda 
vårdnadshavare informerats i ett mycket sent skede, vilket talar mot att detta krav har 
uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. 
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Reservation 
Vänsterpartiet Gnesta reserverar oss mot beslutet att säga upp avtalet med socialnämnden 
gällande platser på Regnbågens korttidshem. Ambitionen att ge alla barn utbildning på 
fritidshem i anslutning till skolan och med behörig personal är lovvärd. Men ärendet har 
hanterats otillfredsställande och en tillräcklig konsekvensanalys saknas. 
Förvaltningen bedömer att skolorna kommer att kunna ta emot de berörda eleverna med 
befintlig personal. Vid behov hänvisas skolorna till att ansöka om verksamhetsstöd. Mot 
bakgrund av de senaste årens neddragningar och vittnesmål om en ansträngd 
personalsituation på fritidshemmen anser vi att det behövs en mer ingående riskanalys med 
avseende på skolornas förutsättningar och hur dessa kan påverka möjligheten att tillgodose 
alla barns individuella behov. 
Artikel 12 i Barnkonventionen, som sedan 1 januari är svensk lag, föreskriver att barn ska få 
komma till tals i beslut som berör dem i så stor utsträckning som är möjligt, med hänsyn till 
mognad och ålder. Samtidigt framkommer av ärendebeskrivningen att berörda 
vårdnadshavare informerats i ett mycket sent skede, vilket talar mot att detta krav har 
uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. 
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