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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 Krister Ekberg (SD) 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 "Övriga frågor" läggs till som ny punkt 14 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 1

Information från föredragande

Nämnden tackar för informationen.

Resursfördelning barn- och elevpeng
Peter Forsberg och Robin Johansson

Förvaltningen har ett uppdrag från framtidsplanen 2022 om att ta fram ett förslag på

hur barn- och elevpeng kan beräknas för att säkerställa likvärdighet i hela kommunen.

Grundbeloppet, skolpeng beräknas fram utifrån beräknade kostnader för:

undervisning, elevhälsa, måltider, lokalkostnader, administrativa kostnader,

lärarverktyg och mervärdesskatt.

De aktiviteter man har är kartläggning, samtal och diskussion. Man tittar på nyckeltal

bl.a. Lärartäthet och lönestatistik. Förvaltningen gör beräkningar på barn- och

elevpeng utifrån nyckeltal samt de riktlinjer och principer som fastställs.

Så fungerar extra anpassningar och särskilt stöd
samt stödfunktioner till lärare
Eva Flenberg

Extra insatser och särskilt stöd styrs av skollagen.

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt

kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt

prov eller uppgifter från lärare, övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en

elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de

kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt

kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt



Barn- och utbildningsnämnden 5 (23)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller,

trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie

undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns

särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska

se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Särskilt stöd föregås alltid av en pedagogisk utredning och kan vara t.ex. Enskild

undervisning, anpassad studiegång eller personligt stöd.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 2

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.12

§ 3

Betyg åk 9 HT21

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
I ärendet redovisar barn- och utbildningsförvaltningen en sammanställning av

höstterminsbetygen för årskurs 9 höstterminen 2021, inklusive en jämförelse med

höstterminen 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

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
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.26

§ 4

Äskande om utökad budget avseende
skolskjuts

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas en utökning av sin budgetram 2022 med

1 938,3 tkr avseende skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar om en utökning av sin budgetram 2022 med 
1 938,3 tkr. Detta på grund av en oförutsedd kostnadsökning på skolskjutsområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas en utökning av sin budgetram 2022 med

1 938,3 tkr avseende skolskjuts.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: KS.2021.278

§ 5

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att 
högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier. 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och 
rekommenderar därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28
2. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Tjänsteförslag
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Ekberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag och finner att

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.23

§ 6

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler i grundskolan, till säkerhetsskåp för
Ipads

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 187 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande möbler och utrustning i arbetsrum, kapprum och klassrum får tas i

anspråk för inköp av säkerhetsskåp för läsplattor

Sammanfattning av ärendet
Grundskolorna behöver en stöldsäker förvaring för elevernas läsplattor, då dessa i 
dagsläget förvaras i klassrum eller i anslutning till klassrum utan annat skydd än 
skolans skalskydd. Ärendet gället beslut att ianspråkta investeringsmedel för inköp av 
säkerhetsskåp till årskurserna 1-6 på kommunens samtliga skolor. 
Verksamhetsinvesteringar beslutas av respektive nämnd upp till ett belopp om 500 tkr 
per investering.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 187 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande möbler och utrustning i arbetsrum, kapprum och

klassrum får tas i anspråk för inköp av säkerhetsskåp för läsplattor

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
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.14

§ 7

Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden
2021

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för år 2021 där 
verksamheternas arbete utifrån framtidsplanens mål och uppdrag beskrivs. Vidare 
redovisas förvaltningens organisation och uppdrag samt det ekonomiska utfallet med 
kommentarer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28
2.  Årsredovisning 2021

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 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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Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.15

§ 8

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den årliga

uppföljningen av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de

nödvändiga åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de brister som

framkommit.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga enheter har gjort den årliga 
uppföljningen av SAM enligt kommunens rutin. Uppföljningarna visar att enheterna 
arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna i enlighet med föreskriften, och att 
arbetet på det stora hela fungerar bra.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den årliga

uppföljningen av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de

nödvändiga åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de brister som

framkommit.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2021.78

§ 9

Utredning av förskolor i Gnesta

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en förstudie om nybyggnation av en förskola i Gnesta tätort.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att godkänna förvaltningens behovsanalys över det framtida

behovet av förskolor i Gnesta tätort, som genomförts efter nämndens beslut om detta

den 14 september 2021. Vidare gäller ärendet beslut om att inleda en förstudie om

nybyggnation av en förskola i Gnesta tätort, då behovsanalysen visar att det finns ett

behov av förskoleplatser i centrumområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

2. Behovsanalys förskolor Gnesta

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en förstudie om nybyggnation av en förskola 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

~ Lokalsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2021.84

§ 10

Utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna
förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens

utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna förskola.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att fortsätta bevaka frågan.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att godkänna den utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna

förskola, som barn- och utbildningsförvaltningen genomfört i enlighet med nämndens

beslut om detta den 14 september 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

2. Utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna förskola

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens

utredning av tillfälliga lokaler för Frustuna förskola.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att fortsätta bevaka frågan.

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

~ Lokalsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden 16 (23)
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Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2020.99 S

§ 11

Tillsyn av Gnesta Waldorfförskola och
fritidshem

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för Gnesta

Waldorfförskola och Gnesta Waldorfskolas fritidshem vidtagit sådana åtgärder att

uppföljningen av föreläggandena gällande systematiskt kvalitetsarbete och

öppettider för förskola och fritidshem samt urvalsgrunder för förskolan avslutas.

2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid Gnesta

Waldorfförskola och Gnesta Waldorfskolas fritidshem bedrivs utan brister som

föranleder föreläggande och beslutar därför att avsluta tillsynsärendet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förelade i beslut den 25 maj 2021 huvudmannen

Gnesta Waldorfskoleförening att vidta åtgärder gällande systematiskt kvalitetsarbete

och öppettider för både förskola och fritidshem samt urvalsgrunder för förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden begärde i beslutet att huvudmannen senast den 8

oktober 2021 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av

föreläggandena. Huvudmannen har inkommit med en sådan redovisning, efter att ha

begärt och beviljats anstånd till och med den 1 november 2021. Ärendet gäller beslut att

avsluta uppföljningen av föreläggandena samt av tillsynsärendet i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för Gnesta

Waldorfförskola och Gnesta Waldorfskolas fritidshem vidtagit sådana åtgärder att

uppföljningen av föreläggandena gällande systematiskt kvalitetsarbete och

öppettider för förskola och fritidshem samt urvalsgrunder för förskolan avslutas.

2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid Gnesta

Waldorfförskola och Gnesta Waldorfskolas fritidshem bedrivs utan brister som

föranleder föreläggande och beslutar därför att avsluta tillsynsärendet.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta Waldorfskoleförening



Barn- och utbildningsnämnden 18 (23)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2021.33

§ 12

Utredning av Frejskolans matsal - beslut att
upphäva tidigare beslut

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva nämndens tidigare beslut om

att inleda en förstudie gällande utbyggnad av Frejaskolans matsal.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att ge barn- och

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en utbyggnad av Freja matsal i samband

med att GFAB renoverar köket. Enligt beslutet skulle förstudien även ta fram förslag på

hur en eventuell tillbyggnad av matsalen kan göras. På grund av ändrade

förutsättningar bedömer förvaltningen att det inte längre finns behov att genomföra

förstudien

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva nämndens tidigare beslut om

att inleda en förstudie gällande utbyggnad av Frejaskolans matsal.

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

~ Lokalsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: BOUN.2022.22

§ 13

Verksamhetsanpassning Frejskolan

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

att genomföra en verksamhetsanpassning på Frejskolan genom en ombyggnad i

biblioteket för att i nuvarande lokal skapa ett klassrum och ett biblioteksrum.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut att genomföra en verksamhetsanpassning av Frejaskolans

bibliotek, genom att dela upp bibliotekets befintliga yta med en vägg, för att skapa ett

ytterligare rum. Detta påverkar inte biblioteksverksamheten och är nödvändigt då

skolan är i behov av fler klassrum.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

2. Skiss verksamhetsanpassning Frejaskolan

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

att genomföra en verksamhetsanpassning på Frejskolan genom en ombyggnad i

biblioteket för att i nuvarande lokal skapa ett klassrum och ett biblioteksrum.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltning

~ Rektor Frejaskolan
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§ 14

Övriga frågor

Beslut

Övrig fråga från Maria Carlén Lindwall (MP).

Uteplatsen vid öppna förskolan behöver röjas. Vem ombesörjer det?

Svar från Bengt Greiff: Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra röjningssarbete.
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§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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 2021-11-16 – 2022-02-28

~ Förteckning över anställningar 2021-11-01 - 2022-01-31
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§ 16

Anmälningsärenden

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som barn- och

utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för barn- och

utbildningsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet

finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll förvaltningssamverkan 2021-11-18
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§ 17

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Presentation av förvaltningens utredare Frida Arndt

~ Anmälan till skolinspektionen
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Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X          
Ingalill Fredriksson, 2:e v ordf C X         
Leif Figaro, Led  S X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X §1-8  Sven Andersson       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V  X  Maria Carlén Lindwall       
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X §1-3         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Maria Carlén Lindwall, 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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