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Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Tisdagen den 23 november 2021, kl. 16.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, L); kl.

15.00. Björken, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 15.00. Lokal, Elektron.

Oppositionen (SD); kl 15.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Inga-Lill Fredriksson (C) Ersättare: Axel Bodin (C)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 8, Ej offentliga 9

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 BOUN.2021.98

· Förskolans pedagogiska plattform, Monica

Gustavsson och Anne Hedlund

· Skapande skola och skolbio, Klas Jervfors

Turner

www.gnesta.se
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Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2021-11-15
Diarienummer: BOUN.2021.3

Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleplaceringar

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering för förskola

och pedagogisk omsorg.



Faktiskt barnantal per den 15:e varje månad
Kommunala nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21
Kristallen 36 36 36 36 36 37 37 37 34 28 35 35 36
Ringleken 35 35 37 37 36 37 38 38 40 30 32 34 34
Sjöstugan 69 69 71 71 71 70 70 72 71 60 69 70 70
Tallen 37 37 35 35 35 35 35 35 34 30 34 36 36
Fågeldansen 101 101 105 104 105 106 108 109 108 90 103 103 105
Frustuna 70 71 77 83 85 91 91 90 89 63 64 69 72
Summa Gnesta 348 349 361 366 368 376 379 381 376 301 337 347 353

Ängen 57 57 59 59 62 64 65 66 65 53 62 62 63
Korallen 36 36 38 40 40 41 41 42 41 33 34 37 37
Gläntan 19 19 19 22 22 23 23 23 23 17 18 18 18
Summa ytterområden 112 112 116 121 124 128 129 131 129 103 114 117 118

Summa totalt förskola 460 461 477 487 492 504 508 512 505 404 451 464 471

Pedagogisk omsorg (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt förskola och PO 460 461 477 487 492 504 508 512 505 404 451 464 471

Fristående
De fyra årstiderna 30 30 35 35 37 37 35 36 36 28 32 32 33
Grinden 22 22 23 24 24 24 24 24 24 21 21 20 20
Gnesta Waldorfförskola 34 35 35 35 33 32 33 33 33 31 31 31 31
Videungarna (PO) 10 10 11 12 14 14 14 14 14 12 12 12 12
Summa fristående 96 97 104 106 108 107 106 107 107 92 96 95 96
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Upprättad: 2021-11-15
Diarienummer: BOUN.2021.28

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter oktober visar en negativ avvikelse mot

budget med -169 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med +4 909 tkr. Förklaringarna

återfinns i de märkbara inflöden från sjuklöneersättningen samt den s.k. skolmiljarden

som inte varit budgeterade. I övrigt överstiger även intäkterna från arbetsförmedlingen

budget.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +4 859 tkr. Köp av

verksamhet har en negativ avvikelse mot budget på -4 044 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -5 893 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 200 tkr. Negativa

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

grundskolan (-300 tkr), särskolan (-900 tkr) och gymnasieskolan (-150 tkr). Positiva

prognoser redovisas för kulturskolan (200) och kostenheten (800 tkr).
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Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

  helår utfall - budget Helår prognos - budget

2021 Jan - Okt 2021 2021 oktober

Administration
-14 871 -505 -15 071 -200

Förskola -63 331 -355 -63 981 -650

Grundskola -145 976 -198 -146 276 -300

Särskola -13 094 -826 -13 994 -900

Elevhälsa -4 666 -35 -4 666 0

Kulturskola -3 958 -12 -3 758 200

Gymnasieskola -54 597 707 -54 747 -150

Kostenheten -15 789 1 086 -14 989 800

Fritidsgård -3 140 -31 -3 140 0

Totalt -319 422 -169 -320 622 -1 200

BoU Administration

Verksamheten visar en avvikelse till och med oktober på -505 tkr. Förklaringen ligger

framför allt i att statsbidraget Läslyftet 19/20 återbetalats under perioden.

Underskottet ligger i övrigt i ökade personalkostnader jämfört med budget.

Prognosen på helår visar ett underskott på -200 tkr. Underskottet beror på att

statsbidraget Läslyftet för läsår 19/20 har återbetalats. Detta belopp (840 tkr) har inte

balansförts utan belastat resultaten positivt för 2019 och 2020.

Prognos: - 200 tkr

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse för perioden på -355 tkr. På

intäktssidan finns positiva avvikelser på föräldraavgifter samt statsbidrag i och med

högre beviljat bidrag för mindre barngrupper än beräknat. Även intäkter för

sjuklöneersättning påverkar resultatet positivt. På kostnadssidan finns negativa

avvikelser för köp av verksamhet och personalkostnader. Driftskostnaderna ligger strax

under budget vilket förklaras av återhållsamhet.

Prognosen för verksamhetsområdet uppgår till -650 tkr. Prognosen förklaras av högre

kostnader för köp av verksamhet tack vare ett högre barnantal än budgeterat. I denna

prognos ligger det med ca 900 tkr i sjuklöneersättning.

Prognos: -650 tkr

Grundskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med oktober på -198 tkr.
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Resultatet förklaras på intäktssidan av mindre intäkter av föräldraavgifter då färre barn

går på fritidshem. Statsbidragsintäkterna är lite lägre för perioden än budgeterat då två

statsbidrag rekvirerades för ett lägre belopp än budgeterat för vårterminen. Intäkter för

sjuklöneersättning och intäkter för skolmiljarden påverkar resultatet positivt.

På kostnadssidan förklaras resultatet av underskott på personalkostnader (-1 115 tkr)

samt köp av verksamhet (-4 028 tkr). Transportkostnaderna visar ett överskott (+2 741

tkr) då kostnaderna för höstterminen kommer under senare delen av året.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott på -300 tkr. Prognosen baseras

på ett överskott i egen verksamhet då de egna enheterna anpassat verksamheten till det

totalt sett ekonomiskt ansträngda läget. Köp av verksamhet visar ett underskott i

prognos då det köps fler elevplatser än budgeterat. Föräldraavgifterna prognostiseras

till ett underskott då färre elever går på fritids än budgeterat. Detta kopplas till att fler

föräldrar vistas/arbetar hemma under pandemin än tidigare. Prognosen har förändrats

från augusti månad då prognosen var ett underskott på -30 tkr. Detta beror på att

personalkostnader motsvarande förändringen har flyttats från gymnasieverksamheten

då det har varit fel kostnadsställe på viss personal under året.

Prognos: -300 tkr

Grund- och Gymnasiesärskola

Verksamheten visar ett negativt avvikande resultat till och med oktober på -826 tkr.

Avvikelsen förklaras av högre personalkostnader än budgeterat då verksamheten har

varit mer personalkrävande med fler lärare per elev.

Prognosen på helår visar ett underskott på -900 tkr. Prognosen baseras på att det är

högre personalkostnader än budgeterat då verksamheten har varit mer

personalkrävande under perioden. Den positiva förändringen av prognos på 100 tkr

från augusti beror på en elev färre i gymnasiesärskolan än beräknat.

Prognos: - 900 tkr

Elevhälsa - Centrala pedagogiska resurser

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med oktober på -35 tkr. Avvikelsen

förklaras av högre personalkostnader än budgeterat men väntas plana ut under

resterande del av året.

Prognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Prognos: Enligt budget

Kulturskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med oktober på - 12 tkr. Avvikelsen

beror på att det väntas komma in intäkter under höstterminen som inte är fakturerade.
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Prognosen för verksamheten är ett överskott på +200 tkr. Överskottet beror på att

kommunens Komtek-verksamhet är nedlagd från vårterminens slut.

Prognos: 200 tkr

Gymnasieskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på +707 tkr. Avvikelsen

beror på att faktureringen i flera fall är försenad. Justering väntas ske under

november/december. Överskottet förklaras även av att transportkostnaderna för

höstterminen inte har fakturerats, något som också kommer att justeras under

november/december.

Prognosen för verksamhetsområdet är -150 tkr.

Förklaring till prognosen är att eleverna går dyrare program än tidigare. Prognosen har

förändrats från augusti månad av samma anledning som grundskolans prognos. Det

fanns bokförda personalkostnader som skulle ha belastat grundskolan vilket nu är

korrigerat.

Prognos: - 150 tkr

Kostenheten

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med oktober på + 1 086 tkr. Resultatet

förklaras på intäktssidan av högre intäkter för perioden än budgeterat. På

kostnadssidan förklaras resultatet av lägre livsmedelskostnader och högre

personalkostnader. Verksamheten arbetar för att höja andelen ekologiska livsmedel

vilket väntas sänka resultatet för resterande del av året.

Prognosen för verksamhetsområdet är + 800 tkr. Detta förklaras av lägre

livsmedelskostnader än budgeterat samt att Träffpunkten inte haft någon verksamhet

under perioden. Prognosen förklaras även av högre intäkter inom köken mot

socialförvaltningen än budgeterat. Förändringen av prognos mot juli månad förklaras

av dess högre intäkter inom ovan nämnda kök.

Prognos: 800 tkr

Fritidsgård

Verksamheten visar en negativ avvikelse för perioden med -31 tkr. Statsbidraget för

lovaktiviteter är nu bokfört vilket ger en positiv avvikelse på intäkterna. Sedan är

personalkostnaderna högre än budget för perioden på kostnadssidan.

Prognosen på helår visar en budget i balans.

Prognos: Enligt budget
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Jämställdhetsanalys
Förslaget till beslut har ingen effekt på jämställdheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

Eva Lönnelid Jonas Krook

Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2021-11-15
Diarienummer: BOUN.2021.27

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning kränkande behandling november

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 1 januari till 15 november 2021.

Förvaltningens synpunkter
Under perioden 16 oktober till 15 november har 26 ärenden rapporterats i

förvaltningens system för anmälning av kränkande behandling. Under hela året har

totalt 207 ärenden rapporterats in. Statistik kopplat till dessa ärenden redovisas nedan

för hela perioden.

Av de inrapporterade ärendena under året är den utsatte en pojke i cirka 66 procent av

fallen och en flicka i cirka 32 procent av fallen. Den utsättande är i 92 procent av de

inrapporterade fallen en pojke och en flicka i 7 procent av fallen.

Enhet Andel 1 januari-15 november

Förskolan Kristallen 0,5 % (1)

Förskolan Tallen 2 % (4)

Dansutskolan 55 % (113)

Frejaskolan 22 % (46)

Kvarnbackaskolan 4 % (8)

Welandersborgs skola 16 % (34)

Kulturskolan 0,5 % (1)

Uppföljningen visar att fördelningen av anmälningar på olika skolor förändrats jämfört

med hur det såg ut under vårterminen, med en något mer jämn fördelning mellan olika

skolor. Viktigt att betona är att antalet anmälningar inte är synonymt med antalet
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inträffade händelser, då flera anmälningar kan ha gjorts för samma händelse, om flera

elever blev utsatta vid samma tillfälle.

Årskurs* Andel 1 januari-15 oktober

Förskoleklass 9 % (18)

Lågstadiet 46 % (93)

Mellanstadiet 32 % (64)

Högstadiet 6 % (13)

Ej angett 7 % % (14)

* Med årskurs avses den årskurs som den som utsatts för kränkande behandling går i.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2021-11-15
Diarienummer: BOUN.2021.115

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om godkännande av ny lokal De fyra
årstiderna

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att förskolan De fyra årstiderna bedriver

sin verksamhet i lokaler på Platåvägen 2. Godkännandet avser förskoleverksamhet

för högst 40 barn.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om godkännande av nya lokaler för förskolan De fyra årstiderna,

då huvudman för De fyra årstiderna meddelat att de avser att flytta till en lokal på

Platåvägen 2. Huvudman uppger att de har för avsikt att som högst ta emot 40 barn i

förskolans nya lokaler.

Förvaltningens synpunkter
Huvudman för förskolan De fyra årstiderna har meddelat att de avser att flytta från sin

nuvarande lokal på Platåvägen 29, till en ny lokal på Platåvägen 2. Huvudmannen har

även anmält den nya lokalen till miljöenheten, som inspekterat lokalen i juni 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av miljöenhetens tillsynsrapport. De

avvikelser som miljöenhetens tillsynsrapport visade på föranledde inga förelägganden

och kommer följas upp av miljöenheten enligt deras rutin.

I handläggningen av ärendet har barn- och utbildningsförvaltningen besökt de nya

lokalerna för att göra en bedömning av lokalens lämplighet för förskoleverksamhet. Ett

första besök gjordes i juni 2021, där vissa brister identifierades kopplat till

barnsäkerhet. De identifierade bristerna har åtgärdats, vilket kontrollerades vid ett

andra besök i november 2021.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15
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Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Huvudman för De fyra årstiderna
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Upprättad: 2021-11-15
Diarienummer: BOUN.2021.112

Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för tilläggsbelopp för gymnasiet

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för

tilläggsbelopp för gymnasiet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för

tilläggsbelopp för gymnasieskolan. Detta då förbundet Storsthlm meddelat att deras

gemensamma överenskommelse om tilläggsbelopp för gymnasiet, som tagits fram för

alla kommuner som ingår i förbundet och som Gnesta kommun anslöt sig till 2019, har

upphävts med omedelbar verkan från och med den 14 oktober 2021.

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag på nya riktlinjer för tilläggsbelopp för

gymnasieskolan är utformat på samma sätt som nämndens riktlinjer för tilläggsbelopp i

förskolan och grundskolan. Detta skapar en enhetlighet för bedömning av rätt till

tilläggsbelopp genom hela utbildningskedjan som barn- och utbildningsnämnden

ansvarar för.

Vidare föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en uppräkning av

ersättningsbeloppen för behovsgrupperna C och D. Vid förbundet Storsthlms beslut att

den gemensamma överenskommelsen ska upphöra att gälla, var ett av skälen som

angavs för detta att ingen uppräkning av tilläggsbeloppen hade skett sedan

överenskommelsen om gemensamma tilläggsbelopp togs fram 2013. Förslaget till nya

ersättningsbelopp för behovsgrupperna C och D är samma belopp som gäller för

tilläggsbelopp i förskola och grundskola. Förändringarna i beloppen är enligt följande:

· För behovsgrupp C föreslås en höjning från 75-99 tkr till 75-150 tkr.

· För behovsgrupp D föreslås en höjning från 100-199 tkr till 120-250 tkr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i ärendet. Förslagen till beslut i

ärendet bedöms påverka alla på samma sätt, oavsett kön.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

2. Barn- och utbildningsnämndens förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp för

gymnasiet

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom

~ Bedömningsgruppen för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd: Alice Kyander, Eva

Flenberg och Malin Palmér Andersson
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Dokumenttyp Riktlinje 
Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 
Beslutad 2019-06-18  
Senast reviderad 2021-11-23 
Giltig till Tills vidare      
Diarienummer BOUN.2021.112 

Riktlinjer för tilläggsbelopp för 
gymnasieskolan 
Tilläggsbelopp för gymnasieskolan är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning till 
skolor för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna som sätts in 
ska vara extraordinära. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning beslutas i särskild ordning och omfattas 
inte av dessa riktlinjer. 

Grundbelopp 
Alla enheter har i uppgift att anpassa sin organisation och sin verksamhet så att hänsyn 
tas till alla elevers behov och förutsättningar. Programpengen ska täcka så gott som 
samtliga kostnader för verksamheten och avser ersättning för undervisning, läroverktyg, 
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 

Kostnader för utredning av elevers eventuella behov av stöd och upprättande av 
åtgärdsprogram i skolan liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning, 
undervisning i en särskild grupp och/eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever 
med svårigheter att nå målen ska ingå i undervisningskostnaderna, det vill säga i 
programpengen. 

Bestämmelserna i skollagen innebär således att såväl fristående som kommunala 
gymnasieskolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt de allra flesta 
elever. Om en elev bedöms ha svårigheter att nå kunskapskraven ska extra anpassningar 
göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om detta är otillräckligt ska en 
utredning göras angående elevens behov av särskilt stöd. Samråd ska ske med elevhälsan 
om det inte är uppenbart obehövligt. Om utredningen visar att särskilt stöd behövs ska 
ett åtgärdsprogram upprättas, i vilket stödåtgärderna redovisas. I de flesta fall ska det 
särskilda stödet täckas av programpengen. 

Tilläggsbelopp 
En skola kan ansöka om tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd och där de stödinsatser som skolan sätter in är extraordinära. För att 
behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att 
stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga. 
Ansökan kan endast göras för elever folkbokförda i Gnesta kommun. 
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Skolan kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. 
Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att 
betrakta som extraordinär. De flesta stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd ska 
täckas av programpengen. En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om 
tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den 
sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas. 

Ett avslag på hela eller delar av ansökan innebär inte att Gnesta kommun bedömt att 
eleven saknar stödbehovet. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller 
stödinsatserna inte faller inom ramen för att berättiga till sökt tilläggsbelopp. 

Ansökan 
Endast elever vars behov är noggrant kartlagda av verksamheten samt vid behov även av 
specialistnivå (till exempel av sjukvården) kan komma i fråga för tilläggsbelopp. Ansökan 
görs på särskilt blankett tillsammans med åtgärdsprogram, eventuellt beslut om 
anpassad studiegång, enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp samt 
eventuellt utlåtande/bedömning från specialistnivå. Dessa dokument utgör underlag för 
beslut om tilläggsbelopp. Har eleven ännu inte börjat på skolan bifogas en 
handlingsplan.  

Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret. Tilläggsbelopp beviljas som tidigast från 
månaden innan den månad då ansökan inkom till Gnesta kommun. Lämnas ansökan i 
november, kan alltså tilläggsbelopp som tidigast beviljas från oktober. 
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Det finns fem behovsgrupper varav tre berättigar till tilläggsbelopp. Bedömningen görs 
alltid utifrån de individuella behov som beskrivs i ansökan. 

Behovsgrupp Grad av svårigheter Kännetecken Ersättning per 
läsår 

A 

Elever med mindre 
medicinsk problematik, 
fysisk, psykisk 
och/eller social 
funktionsnedsättning. 

Eleven behöver stöd ibland. 
Eleven är ganska självständig och 
behöver visst stöd under någon 
enstaka 
lektion/undervisningssituation i 
veckan för att följa 
undervisningen. 

Tilläggsbelopp 
betalas inte ut. 

B 

Elever med måttlig 
medicinska 
problematik, fysisk, 
psykisk och/eller social 
funktionsnedsättning. 

Eleven behöver stöd. Personligt 
stöd av tillfällig karaktär behövs 
under skoldagen på enstaka 
lektioner/undervisningssituationer 
för att komma igång med nya 
moment eller i oväntade 
situationer. 

Tilläggsbelopp 
betalas inte ut. 

C 

Elever med betydande 
medicinsk problematik, 
fysisk, psykisk 
och/eller social 
funktionsnedsättning. 

Eleven behöver mer stöd – ett 
stöd som är frekvent och 
sammanhållet. Personligt hel- 
eller deltidsstöd och/eller stort 
behov av kompensatoriska 
hjälpmedel krävs i flertalet 
undervisningssituationer för att 
eleven ska kunna följa 
undervisningen. 

75-150 tkr 

D 

Elever med omfattande 
medicinsk problematik, 
fysisk, psykisk 
och/eller social 
funktionsnedsättning. 
Neuropsykiatrisk eller 
psykosocial 
problematik där 
funktionsnedsättningen 
är en risk för eleven 
eller kamrater. 

Eleven behöver i stort sett stöd 
hela skoldagen/alla lektioner. 
Personligt stöd och/eller 
omfattande insats av hjälpmedel 
krävs för att eleven ska kunna 
följa undervisningen. 

120-250 tkr 

E 

Elever med mycket 
omfattande medicinsk 
problematik, fysisk, 
psykisk och/eller social 
funktionsnedsättning. 

Eleven behöver ett mycket 
omfattande personligt stöd. Minst 
en personal och/eller mycket 
omfattande insatser krävs för att 
eleven ska kunna följa 
undervisningen. Ständig 
uppmärksamhet krävs på grund 
av risk för till exempel kramper 
eller olyckor. 

200 tkr- 

I mycket speciella 
situationer kan, 
utifrån den 
individuella 
prövningen, ett 
högre belopp 
betalas ut. 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-15
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Barn- och utbildningsnämnden

Läsårstider 2022/2023

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till läsårstider för

läsåret 2022/2023.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret

2022/2023. Läsårstiderna har behandlats i barn- och utbildningsförvaltningens

ledningsgrupp.

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

2. Läsårstider 2022/2023

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Rektorer grundskola

~ Skolassistenter grundskola

~ Förvaltningschef
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Läsårstider 2022/2023 

Höstterminen 2022 
18 augusti  torsdag  läsårsstart, hel skoldag 

28 september onsdag  studiedag (vecka 39) 

31 oktober-4 november måndag-fredag lov (vecka 44) 

1 december  torsdag  studiedag 

22 december  torsdag  terminens sista dag 

Vårterminen 2023 
11 januari  onsdag  terminsstart, hel skoldag 

27 februari-3 mars måndag-fredag sportlov (vecka 9) 

15 mars  onsdag  studiedag (vecka 11) 

11-14 april  tisdag-fredag  påsklov (vecka 15) 

2 maj  onsdag  studiedag (vecka 18) 

19 maj  fredag  studiedag (vecka 20) 

5 juni  måndag  lovdag 

15 juni  torsdag  skolavslutning 

Gnesta kommun följer växelvis sportlov för Södermanlands län (Nyköping) och 
Stockholms län (Södertälje). Jämna år är sportlovet vecka 8 och udda år vecka 9. 

Elevdagar 
Höstterminen 18 augusti 2022-22 december 2022 (84 dagar) 

Vårterminen  11 januari 2023-15 juni 2023 (94 dagar) 

178 elevarbetsdagar (HT 84 dagar + VT 94 dagar) 

Lovdagar 
15 lovdagar (HT 5 dagar + VT 10 dagar) 

Lärararbetsdagar 
194 lärararbetsdagar (A-dagar) inklusive 16 kompetensutvecklings-/studiedagar (HT 
94 dagar + VT 100 dagar) 
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Övrigt 
Helgdagar är 7 april (långfredag), 10 april (annandag påsk), 1 maj (första maj), 18 maj 
(Kristi himmelsfärdsdag) och den 6 juni (nationaldagen). 



Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-11-16
Diarienummer: BOUN.2021.4

Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 2021-10-19 – 2021-11-15

~ Förteckning över anställningar 2021-10-01 -2021-10-31

~ Förteckning över delegationsbeslut augusti



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-11-15

Beslut: Beslut skolskjuts Skolskjutsadminstratör: Avslag

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-11-12

Beslut: Beslut skolskjuts Skolskjutsadminstratör: Avslag

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-11-09

Beslut: Beslut skolskjuts  Skolskjutsadminstratör: Avslag

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut skolskjuts  Skolskjutsadminstratör: Avslag

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-11-09

Beslut: Beslut skolskjuts  Skolskjutsadminstratör: Avslag
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Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2021.86

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-11-09

Beslut: Beslut skolskjuts Skolskjutsadminstratör: Avslag

Ärende: BOUN.2021.7

Partiväsendet

Nämndsammanträde

Beslutsdatum: 2021-11-11

Beslut: Beslut ändrat datum, Ordförande: Fastställt

Ärende: BOUN.2021.69

Grundskola

Beslut om rätt att slutföra skolgången

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut om rätt att slutföra skolgången

Ärende: BOUN.2021.58

Grundskola

Tilläggsbelopp grundskolor läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut Båktorp förvaltningschef: Beviljad

Ärende: BOUN.2021.58

Grundskola

Tilläggsbelopp grundskolor läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut Båktorp Förvaltningschef: Beviljad
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Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2021.58

Grundskola

Tilläggsbelopp grundskolor läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut Magelungen Förvaltningschef: Beviljad

Ärende: BOUN.2021.58

Grundskola

Tilläggsbelopp grundskolor läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut Båktorp Förvaltningschef: Beviljad

Ärende: BOUN.2021.58

Grundskola

Tilläggsbelopp grundskolor läsåret 2021/2022

Beslutsdatum: 2021-10-28

Beslut: Beslut Magelungen Förvaltningschef: Beviljad

Ärende: BOUN.2021.54

Grundskola

Anmälan om kränkande behandling vid Dansutskolan F-6

Beslutsdatum: 2021-10-22

Beslut: Beslut att lämna yttrande, Förvaltningschef: Fastställt

Ärende: BOUN.2021.117

Ekonomiärenden

Ianspråktagande av investeringsmedel – digital klassrumsutrustning

Beslutsdatum: 2021-11-11

Beslut: Beslut Ianspråktagande av investeringsmedel, Ordförande: Fastställt
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Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2021.111

Grundskola

Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten

Beslutsdatum: 2021-11-12

Beslut: Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten, Förvaltningschef: Beviljad
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Barn- och utbildningsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2021-10-01 – 2021-10-31 
Barnskötare 

Organisation: Dansutskolan 

Tillsvidare, From: 2021-11-01 
Heltid,  

Utfärdat av: Malin Palmer Andersson, Rektor 

Barnskötare outbildad 

Organisation: Fågeldansen 
Tillsvidare, From: 2021-11-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2021-10-01 – 2021-10-31 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Kristallen 

Vikariat, 2021-10-30 - 2021-12-30, 
Heltid,  

Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Kristallen 
Allm visstidsanställning, 2022-01-10 - 2022-04-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Barnskötare 

Organisation: Frustuna 

Allm visstidsanställning, 2021-11-02 - 2022-01-30 

Deltid (50,00%),  
Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Kristallen 
Allm visstidsanställning, 2021-11-01 - 2022-04-29 

Deltid (75,00%), 

Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Barnskötare 
Organisation: Frustuna 

Allm visstidsanställning, 2021-10-25 - 2021-12-23 

Deltid (50,00%), Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Barnskötare outbildad 
Organisation: Sjöstugan 

Allm visstidsanställning, 2021-10-25 - 2021-12-23 

Deltid (50,00%), 
Utfärdat av: Anne Hedlund, Rektor 
Musiklärare 

Organisation: Kulturskolan 

Allm visstidsanställning, 2021-08-16 - 2021-12-31 
Ferieanställning (85,00%),  

Utfärdat av: Klas Jervfors, Enhetschef 
Elevassistent 
Organisation: Dansutskolan 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2021-11-01 - 2021-12-31 

Heltid,  



Utfärdat av: Malin Palmer Andersson, Rektor 
Elevassistent 
Organisation: Dansutskolan 

Vikariat, 2021-11-09 - 2022-12-31,  

Heltid, Lön:  

Utfärdat av: Malin Palmer Andersson, Rektor 
Kock 

Organisation: Kostenheten 

Allm visstidsanställning, 2021-10-18 - 2022-01-31 
Heltid,  

Utfärdat av: Marie Ceder Åkerlund, Enhetschef 
Ekonomibiträde 

Organisation: Kostenheten 
Allm visstidsanställning, 2021-10-25 - 2021-12-31 

Deltid (50,00%),  

Utfärdat av: Marie Ceder Åkerlund, Enhetschef 
Ekonomibiträde 
Organisation: Kostenheten 

Allm visstidsanställning, 2021-10-25 - 2021-12-31 

Deltid (50,00%),  
Utfärdat av: Marie Ceder Åkerlund, Enhetschef 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Timvik förskola 

Vikariat, 2021-11-01 - 2021-12-31,  
Deltid (50,00%), Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Ängen 

Vikariat, 2021-10-16 - 2021-12-23,  
Heltid,  

Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Barnskötare outbildad 
Organisation: Ringleken 

Vikariat, 2021-11-01 - 2021-12-23,  

Heltid, Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Barnskötare outbildad 
Organisation: Fågeldansen 

Vikariat, 2021-11-02 - 2022-01-31,  

Deltid (80,00%),  
Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Barnskötare outbildad 

Organisation: Ängen 

Allm visstidsanställning, 2021-11-02 - 2021-12-23 
Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Monica Gustavsson, Rektor 
Lärare fritidshem obehöri 

Organisation: Frejaskolan 
Allm visstidsanställning, 2021-10-01 - 2021-12-21 

Heltid,  

Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 
Lärare fritidshem obehöri 

Organisation: Frejaskolan 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-01-01 - 2022-06-30 

Heltid,  
Utfärdat av: Peter Forsberg, Rektor Frejaskolan 



Lärare fritidshem obehöri 

Organisation: Welandersborgsskolan 
Allm visstidsanställning, 2021-11-15 - 2022-11-14 

Deltid (80,00%),  

Utfärdat av: Tommie Olsson, Rektor 
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Nämndsammanträde

08-16
ändrat datum, Ordförande Fastställt
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