
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2018-10-23, 16:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 17.25 – 17.35

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Bengt Greiff, planeringschef , §§ 32, 35-36 Erika Isaksson, utvecklingsstrateg, §§ 32,
35-36 Monica Nilsson, ekonom

Justerare Anna Ekström (ordinarie) och Ingalill Fredriksson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 6 november 2018, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 35 - 42

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Ingalill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-06
Datum för anslagets nedtagande: 2018-11-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 35 - 42
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§§ 32-34 "Uppföljning av ekonomiskt underskott", "Revisionsrapport -
Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd" och
"Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande"
har justerats i direkt anslutning till sammanträdet.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes 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 Ingalill
Fredriksson (C) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 6 november
2018, kl. 08.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

I ärende nr. 2 "Uppföljning av ekonomiskt underskott" har tjänsteskrivelsen
dukats.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Sara Jervfors, kostansvarig



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.44

§ 35

Förskoleplaceringar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.74

§ 36

Delårsrapport 2018

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2018.

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i december återrapportera
om resultat och eventuella avhopp för gymnasieelever.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2018. I
det första kapitlet redovisas verksamhetens uppdrag. I det andra kapitlet
redogörs för nämndens mål och det arbete som gjorts för att uppfylla dessa
under årets första åtta månader. I det avslutande tredje kapitlet, redogörs för
nämndens ekonomi under samma tidsperiod.

Nämndens resultat efter augusti visar en negativ avvikelse på -7 732 tkr. De
största negativa avvikelserna finns inom grundskola, grund- och
gymnasiesärskola och gymnasieskola. Största delen av avvikelsen beror på att
prognosen för gymnasiet baserades på ett för lågt elevantal. Detta berodde på
att inte alla gymnasieelever var inlagda i UEDB. Differensen mellan budget
och faktisk kostnad för köp av platser inom gymnasieskolan är 5,6 miljoner.

De förändringar som gjordes inom grundskolan inför läsåret 2017/2018 var
inte tillräckliga utan framförallt har kostnaderna för personal ökat. En översyn
och förändring av vårens organisation har gjorts för att få en budget i balans
inför 2019 men nuvarande underskott kommer inte att kunna återhämtas i sin
helhet. Till viss del beror det totala underskottet på att kompensation för ökat
barn- och elevantal inte erhållits i ram 2018.

Sammantaget prognostiseras nämnden visa ett negativt resultat vid årets slut
som uppgår till 6 000 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Förslag till delårsrapport

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2018.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Braathen Gustavsson (M) lämnar följande tilläggsförslag till ny
beslutspunkt 2: "Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i december
återrapportera om resultat och eventuella avhopp för gymnasieelever".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med Karin Braathen Gustavsons (M) tilläggsförslag om ny
beslutspunkt och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
Karin Braathen Gustavssons tilläggsförslag förslag om ny beslutspunkt

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.66

§ 37

Internkontrollplan

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande områden i
nämndens internkontrollplan för 2018:

· Säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler

· Säkerställa systematik och adekvat stöd vad gäller ekonomi och
budget

· Säkerställa att samtlig personal arbetar i enlighet med
styrdokument

Sammanfattning av ärendet

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige om en plan för intern kontroll
i kommunen för 2018. Den anger att respektive nämnd genomför en
väsentlighets- och riskanalys årligen och fastställer en till tre kontrollområden.

Följande kommunövergripande områden är fastställda och kontrolleras årligen
tillsammans med de i nämnden beslutade kontrollområdena:

· Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv

· Tydlig och förankrad krishantering

· Säkerställa en god kompetensförsörjning

Beslutsunderlag

· Tjänsteskrivelse 2018-10-15

· Internkontrollplan

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande områden i
nämndens internkontrollplan för 2018:

· Säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler

· Säkerställa systematik och adekvat stöd vad gäller ekonomi och
budget

· Säkerställa att samtlig personal arbetar i enlighet med
styrdokument



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.79

§ 38

Timplan grundsärskola

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till ny timplan för grundsärskolan åk 1-6.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2018 trädde en ny förordning om grundsärskolans timplan i kraft.
Med anledning av detta, har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny timplan
för grundsärskolans åk 1-6. Den nya timplanen är stadieindelad. För de elever
som börjar åk 7-9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela
högstadietiden ut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Timplan grundsärskolan åk 1-6

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till ny timplan för grundsärskolan åk 1-6.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.78

§ 39

Läsårstider 2019/2020

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
läsårstider för läsåret 2019/2020.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för
läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Läsårstider 2019/2020

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
läsårstider för läsåret 2019/2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.73

§ 40

Sammanträdestider 2019

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under
2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

12 februari 30 januari

19 mars 6 mars

21 maj 8 maj

18 juni 5 juni

3 september 21 augusti

1 oktober 18 september

12 november 30 oktober

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

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i december ta fram
ärendebalans/årshjul för nämndens sammanträden under 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
barn- och utbildningsnämndens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger
på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2019 års sammanträdesplan
för barn- och utbildningsnämnden är det sju inplanerade sammanträden, vilket
är en utökning med ett sammanträde jämfört med tidigare år. Tider för
presidiets möten läggs in utifrån beslutade datum för barn- och
utbildningsnämndens sammanträdestider.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under
2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

12 februari 30 januari

19 mars 6 mars

21 maj 8 maj

18 juni 5 juni

3 september 21 augusti

1 oktober 18 september

12 november 30 oktober

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

Ingalill Fredriksson (C) lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 3:
"Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i december ta fram
ärendebalans/årshjul för nämndens sammanträden under 2019."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med Ingalill Fredriksson (C) tilläggsförslag om en ny
beslutspunkt 3 och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
Ingalill Fredriksson (C) tilläggsförslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kanslienheten

~ Hemsidan



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.2

§ 41

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
2018-03-01). 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 2018-05-15 – 2018-10-15



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Ärendenummer: BOUN.2018.4

§ 42

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Frånvarostatistik
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