
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2019-02-12, 13:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 15.40 – 15.55

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Erika Isaksson, utredare, Alice Kyander,
utredare, Bengt Greiff, planeringschef, Miladin Panic, rektor, Reino Dahl, rektor,
Malin Palmér Andersson, rektor, Elin Insulander Hjelm, verksamhetschef AST och
övergripande elevhälsa, Monica Gustavsson, förskolechef, Anne Hedlund,
förskolechef, Eva Myrehed Karlsson, rektor, Göran Johansson, lokalsamordnare

Justerare Leif Figaro (ordinarie) och Axel Bodin (ersättare)

Tid och plats för
justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 6 - 7

Ordförande Linda Lundin

Justerare Leif Figaro

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-12
Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 6 - 7



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL
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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 Leif Figaro (S) 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

Nämnden godkänner dagordningen.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 6

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 2019-01-16 – 2019-02-01

~ Förteckning över anställningar 2019-01-01 - 2019-01-31



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 7

Förvaltningschefen informerar

Beslut

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Svar på övrig fråga från föregående nämnd gällande
trafiksituationen vid Welandersborg och Dansut. Göran
Johansson och Bengt Greiff presenterar olika förslag för att
förbättra trafiksituationen vid respektive skola bl.a. trottoar och
staket vid Welandersborg och ev. annan väg för bussen samt ny
avsläppsplats för elever vid Dansutskolan. Ett förslag kommer
att presenteras för nämnden inom två månader.

~ Rektorer och förskolechefer presenterar resultat från sina
respektive enheter.
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