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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 Anna Ekström (M) som ordinarie och Axel Bodin (C) 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 ärende nr. 11 "Redovisning av delegationsbeslut" dras ur

dagordningen och nytt ärende "Årlig redovisning av systematiks arbetsmiljöarbete"

läggs till som nr. 11 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen

Information

~ Elevhälsans medicinska insats, Elin Insulander

~ Information farmiljecentralen, Elin Insulander

~ Återrapport samverkan med socialförvaltningen, Elin Insulander
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 1

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: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2020.41

§ 2

Ekonomisk uppföljning - efter oktober

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

oktober 2020.

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

budget med +4 595 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till +230 tkr. Negativa prognoser

återfinns inom grundskolan (-4 500 tkr) och fritidsgård (-170 tkr). Positiva prognoser

redovisas för övriga verksamhetsområden.

Prognos: + 230 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Avvikelse

  helår helår utfall - budget prognos – budget prognos – budget

2020 2020 jan – oktober oktober augusti

Administration -14 750 -14 750 866,4 0 407

Förskola -64 064 -63 064 1 939,7 1 000 653

Grundskola -134 865 -139 365 -3 383,5 -4 500 -3 386

Särskola -12 761 -12 231 1 318,7 530 901

Elevhälsa -5 928 -4 858 961,8 1 070 343

Kulturskola -4 148 -4 048 299,8 100 -156

Gymnasieskola -52 672 -52 572 270,8 100 -242

Kostenheten -16 698 -14 598 2 493,7 2 100 1 653

Fritidsgård -3 084 -3 254 -172,2 -170 19

Totalt -308 970 -308 740 4 595,2 230 192

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-18
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

oktober 2020.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom



Barn- och utbildningsnämnden 7 (21)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2020.41

§ 3

Ekonomisk uppföljning - efter november

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

november 2020

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter november visar en positiv avvikelse mot

budget med +5 044,2 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till +650 tkr. Negativa prognoser

återfinns inom grundskolan (-5 100 tkr), gymnasieskola (-350 tkr) och fritidsgård (-170

tkr). Positiva prognoser redovisas för övriga verksamhetsområden.

Prognos: + 650 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Avvikelse

  helår helår utfall - budget prognos – budget prognos – budget

2020 2020
jan –

november
november oktober

Administration -14 750 -14 650 908,8 100 0

Förskola -64 064 -62 564 1 873,7 1 500 1 000

Grundskola -134 865 -139 965 -3 854,7 -5 100 -4 500

Särskola -12 761 -11 761 1 278,0 1 000 530

Elevhälsa -5 928 -4 858 1 110,0 1 070 1 070

Kulturskola -4 148 -3 848 714,0 300 100

Gymnasieskola -52 672 -53 022 579,0 -350 100

Kostenheten -16 698 -14 398 2 647,4 2 300 2 100

Fritidsgård -3 084 -3 254 -211,9 -170 -170

Totalt -308 970 -308 320 5 044,2 650 230

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-19
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

november 2020

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2020.135

§ 4

Framtidsplan 2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner framtidsplan 2021 med flerårsplan

2022-2023 med revidering på s. 34.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2021.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt förslag till

budget.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till framtidsplan för åren

2021-2023.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-19

2. Framtidsplan 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner framtidsplan 2021 med flerårsplan

2022-2023.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2021.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt förslag till

budget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att texten i sista stycket på s. 34 under rubriken Investeringar

revideras. Texten lyder då enligt följande: "För kännedom visas de av

kommunfullmäktige beslutade investeringarna i kommunens framtidsplan 2021-2023

avseende barn- och utbildningsnämnden. Beslut om att ianspråkta investeringsmedel

fattas av barn- och utbildningsnämnden och sedan av kommunstyrelsen."
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller framskrivet

förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2020.115

§ 5

Organisation av elevhälsans medicinska insats

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera elevhälsans organisation genom

att placera elevhälsans medicinska insats under ledning av verksamhetschef för

elevhälsan.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag för justering av elevhälsans organisation innebär att placera

elevhälsans medicinska insats under ledning av verksamhetschef för elevhälsan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-06

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera elevhälsans organisation genom

att placera elevhälsans medicinska insats under ledning av verksamhetschef för

elevhälsan.

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: 2021-02-23
Diarienummer: KS.2019.278

§ 6

Motion - Minskning av matsvinnet genom
försäljning av överbliven mat

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Vänsterpartiet yrkar motionärerna för att kommunen ska utreda

förutsättningarna för att minska matsvinnet i verksamheterna genom att erbjuda

personal och elever vid Gnesta kommuns skolor möjlighet att köpa matlådor av

överbliven mat.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns

något behov av att genomföra en vidare utredning av förutsättningarna för att införa

försäljning av matlådor av överbliven mat, med syfte att minska matsvinnet. Detta då

kostenheten har väl fungerande rutiner för att minimera matsvinnet inom alla led,

bland annat genom verksamhetsnära planering av maten och kontinuerlig dialog med

kostråden och personal. Vidare hade försäljning av matlådor av överbliven mat

inneburit en ökad arbetsbelastning, som inte anses stå i proportion till den del av

matsvinnet som överbliven mat från tillagningen innebär. Detta då den största delen av

matsvinnet består av den mat matgästerna slänger från sina tallrikar samt matsvinn

kopplat till produktionen av livsmedel.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-16

2. Motion - Minskning av matsvinnet genom försäljning av överbliven mat

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

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
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: KS.2019.309

§ 7

Motion - Mobilfri skola i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad då kommunens grundskolor redan arbetar i enlighet med

motionens innehåll.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri skola i Gnesta kommun att

mobilfria skolor införs i Gnesta kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att

innehållet i motionen redan gäller på kommunens grundskolor och att motionen därför

bör anses besvarad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-16

2. Motion - mobilfri skola i Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då kommunens grundskolor redan arbetar i enlighet med

motionens innehåll.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2020.96 S

§ 8

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. Skolchef utses som tillser att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

1.3. Undervisningen i förskolan leds av legitimerade förskollärare.

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

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

1.5. Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklas utbildningen vid förskolan på enhetsnivå och individnivå.

1.6. Huvudmannen tidigt identifierar barn i behov av särskilt stöd.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 18

juni 2021 och inkomma med en 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 förskolan De fyra årstiderna under hösten 2020, med tillsynsbesök

den 14 oktober 2020. Granskningen omfattade verksamhetsbesök, intervju med

huvudman samt insamlande av relevant dokumentation från huvudmannen.

Sammanfattningsvis visar granskningen av huvudmannen för förskolan De fyra

årstiderna att verksamheten bedrivs med brister inom följande områden, i förhållande

till skollag och läroplan:

 Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet

 Undervisningen ska bedrivas av legitimerade förskollärare

 Öppettider och urvalsgrunder

 Systematiskt kvalitetsarbete

 Särskilt stöd
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Vidare visar granskningen på mindre allvarliga brister gällande huvudmannens insikt i

lagar och riktlinjer samt kompetensutveckling för personal. 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 förskolan De fyra årstiderna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-16

2. Beslut efter tillsyn av förskolan De fyra årstiderna

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:

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

1.8. Skolchef utses som tillser att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

1.9. Undervisningen i förskolan leds av legitimerade förskollärare.

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

ramtider som gäller för förskolans öppethållande och om urvalsgrunderna för

att få plats på förskolan.

1.11.Huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och

utvecklas utbildningen vid förskolan på enhetsnivå och individnivå.

1.12.Huvudmannen tidigt identifierar barn i behov av särskilt stöd.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 18

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

utbildningsförvaltningen samma dag.

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
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2019.84

§ 9

Läsårstider 2020/2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade

läsårstider för läsåret 2020/2021.

Sammanfattning av ärendet
Läsårstiderna för innevarande läsår behöver revideras, då en planerad lovdag inte finns

med. Lovdagen infaller den 9 mars 2021 och har lagt till i bifogat dokument.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-16

2. Reviderade läsårstider 2020/2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade

läsårstider för läsåret 2020/2021.

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: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2021.13

§ 10

Betyg åk 9 HT20

Beslut
1. Barn - och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av

höstterminsbetygen i årskurs 9 HT 2020.

Genomsnittligt

meritvärde

Andel (%) behöriga till

gymnasieskolans

yrkesprogram

Andel (%) med minst

betyget E i samtliga

ämnen

193,6 81,7 64,2

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-16

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.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2021.11

§ 11

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om den årliga

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningens enheter.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med en skriftlig information om det

systematiska arbetsmiljöarbetet med redovisning från samtliga enheter.

Sammanfattning av ärendet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen på enhets-, verksamhets- och

förvaltningsnivå och ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden i början av varje

nytt år. Till grund för återrapporteringen är de årliga uppföljningarna av det

systematiska arbetsmiljöarbetet, som samtliga verksamheter ska fylla i. De risker och

åtgärder som identifierats inom respektive verksamhet följs upp under 2021 av

ansvarig chef på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupp samt i kommande års

uppföljning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-23

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om den årliga

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningens enheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 2 "Förvaltningen uppdras att

återkomma med en skriftlig information om det systematiska arbetsmiljöarbetet med

redovisning från samtliga enheter."
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar

enligt framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ HR-enheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-02-23
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 12

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Corona - information om läget

~ Rekrytering

~ Ny rektor på Kvarnbackaskolan/Welandersborgsskolan från första april

~ Förebyggande arbete EST - Effektiv samverkan för trygghet

~ Welandersborgsskolan
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Sida 1 

 
 

 
NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M  X         
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X    Deltar på distans       
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   Deltar på distans       
Inger Johansson, Led S X X 11-12  Sven Anderson       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD  X  Pernilla Lövström       
Lilian Wallin, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X   Deltar på distans       
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X   Deltar på distans       
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L  X        
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP X         

      

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

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

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

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

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

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

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

   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2021-02-23 
Sida 1 


 
 


 
NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M  X         
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X    Deltar på distans       
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   Deltar på distans       
Inger Johansson, Led S X X 11-12  Sven Anderson       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD  X  Pernilla Lövström       
Lilian Wallin, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X   Deltar på distans       
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X   Deltar på distans       
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L  X        
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP X         


      


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 







