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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 Karin Braathen Gustavsson (M) som ordinarie och
Axel Bodin (C) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 17
december 2019 kl 16.30, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att Julia Zetterstrand får närvara även vid icke offentliga
ärenden.

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Redovisning av elever med särskilt stöd, Alice Kyander



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.29

§ 50

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.46

§ 51

Ekonomisk uppföljning - efter oktober

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska
uppföljningen efter oktober.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden visar efter oktober månad en
negativ avvikelse på -5 753 tkr. De största negativa avvikelserna finns inom
grundskola och grundsärskola. Dessa verksamheter, som är pengfinansierade,
har inte kunnat anpassa sin organisation till erhållen peng. Den stora
avvikelsen är hänförlig till för högt beräknade intäkter och högre
personalkostnader.

Vid en extrainsatt nämnd den 13 augusti beslutades om åtgärder med syfte att
kortsiktigt minska förvaltningens budgetunderskott och långsiktigt nå en
budget i balans. På ordinarie nämnd den 3 september kom förvaltningen med
ytterligare åtgärder som skulle genomföras under hösten. De beslutade
åtgärderna har inte fått den önskade effekten inom verksamhetsområde
grundskola. Även gymnasieskolan prognostiseras att inte hålla budgeten.

Sammantaget prognostiseras nämnden ha ett underskott vid årets slut på
- 7 000 tkr.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

Juli Augusti Oktober

Administration - 16 746 + 803 +650 + 650

Förskola - 67 465 + 1 464 + 1 200 + 1 550

Grundskola - 126 726 - 7 077 - 4 750 - 7 000

Grund- och
gymnasiesärskola

- 8 429 - 1 553 -1 700 - 1 700

Elevhälsa - 5 408 + 159 + 0 + 0

Kulturskola - 3 578 - 47 + 0 + 0

Gymnasieskola - 49 902 - 158 + 100 - 1 000

Kostenheten - 16 343 + 626 + 500 + 500

Fritidsgård - 3 004 + 30 + 0 + 0



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-10

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska
uppföljningen efter oktober.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget
med redaktionell ändring att kommunstyrelsen läggs till i sändlistan.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.6

§ 52

Framtidsplan 2019 med internkontrollplan - korrigerad
budget

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den korrigerade budgeten i
nämndens framtidsplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att barn- och utbildningsnämnden godkände nämndens
delårsrapport för 2019 den 1 oktober, noterades att angiven budget i
delårsrapporten var 39 000 kronor mindre än den angivna budgeten i
nämndens framtidsplan för 2019. I framtidsplanen är barn- och
utbildningsnämndens totala budget för 2019 297 639 tkr i nämndens
framtidsplan, men 297 600 tkr i nämndens delårsrapport. I den
kommunövergripande framtidsplanen för 2019 är barn- och
utbildningsnämndens budget densamma som den som anges i nämndens
delårsrapport, vilket alltså är den budget som gäller. Av denna anledning
behöver budgeten i barn- och utbildningsnämndens framtidsplan för 2019
korrigeras genom att kostenhetens budget minskas med 39 000 kronor.
Därmed stämmer budget i nämndens framtidsplan överens med budget i den
kommunövergripande framtidsplanen och i nämndens delårsrapport.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelsen 2019-12-03

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den korrigerade budgeten i
nämndens framtidsplan för 2019

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.117

§ 53

Förändrad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny taxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, som gäller från 1 januari 2020 till 31
december 2020.

Sammanfattning av ärendet

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sen 1 januari 2002 tillämpar Gnesta
kommun maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Gällande inkomsttak
(hushållets bruttoinkomst per månad) är 49 280 kronor. De nya avgifterna
gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-10

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny taxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, som gäller från 1 januari 2020 till
31 december 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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.107

§ 54

Utvärdering Kulturhandlingsplan 2017-2019

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av
kulturhandlingsplan 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till
kulturplan för skolan 2020-2022, har kulturhandlingsplanen för skolan 2017-
2019 utvärderats.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-03

2. Utvärdering av kulturhandlingsplan för skolan 2017-2019

3. Bilaga A: Skapande skola - en sammanfattning av redovisningar ht
2016-vt 2019

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av
kulturhandlingsplan 2017-2019.

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.96

§ 55

Kulturplan för skolan 2020-2022

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
kulturplan för förskola och skola 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kulturplan för
förskola och skola för åren 2020-2022. Kulturplanen beskriver visionen och
redogör för de nationella mål som styr arbetet med kultur inom förskola och
skola, såsom läroplanerna för förskolan, grundskolan och grundsärskolan.
Vidare beskriver den hur barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta med
att inkludera kultur i förskolan och skolan, nämligen genom att fortsätta
arbetet med kulturambassadörer och samarbeten med Kulturskolan, Film i
Sörmland samt Scenkonst Sörmland. Arbetet med Skolbio och Skapande
skola-projekt ska enligt kulturplanen fortsätta under 2020-2022

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-03

2. Kulturplan för skolan 2020-2022

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
kulturplan för förskola och skola 2020-2022.

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.102

§ 56

Medflytt av skolpeng utomlands

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökningar om medflytt av
skolpeng utomlands för grundskole- och gymnasieelever inte ska
beviljas.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen får ibland frågor om huruvida grundskole-
och gymnasieelever kan beviljas medflytt av skolpeng till skolor utomlands.
Det finns ett behov av att nämnden fattar ett inriktningsbeslut för hur
ansökningar om medflytt av skolpeng utomlands ska hanteras, detta för att
säkerställa att ansökningar behandlas på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Det
finns ingen skyldighet i skollagen eller annan lagstiftning för kommuner att
finansiera skolgång i skolor i utlandet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-03

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökningar om medflytt
av skolpeng utomlands för grundskole- och gymnasieelever inte ska
beviljas.

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.93

§ 57

Timplan åk 7-9 läsåret 2019/2020

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
timplan för årskurs 7-9 läsåret 2019/2020.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny timplan för
årskurs 7-9. Timplanen innebär förändringar för årskurs 7 och gäller för läsåret
2019/2020. Den nya timplanen innebär mer undervisningstid i matematik samt
idrott och hälsa och mindre undervisningstid i elevens val jämfört med tidigare
timplan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-03

2. Timplan årskurs 7-9

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
timplan för årskurs 7-9 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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.111

§ 58

Sammanträdestider 2020

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under
2020:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

21 januari 7 januari

25 februari 11 februari

24 mars 10 mars

28 april 15 april (onsdag)

26 maj 12 maj

16 juni 2 juni

25 augusti 17 augusti

22 september 8 september

20 oktober 6 oktober

15 december 30 november (måndag)

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
barn- och utbildningsnämndens sammanträden för år 2020. Förslaget bygger
på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2020 års sammanträdesplan
för barn- och utbildningsnämnden är det tio inplanerade sammanträden, vilket
är en utökning med tre sammanträden jämfört med tidigare år. Tider för
presidiets möten läggs in utifrån beslutade datum för barn- och
utbildningsnämndens sammanträdestider.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-10



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under
2020:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

21 januari 7 januari

25 februari 11 februari

24 mars 10 mars

28 april 15 april (onsdag)

26 maj 12 maj

16 juni 2 juni

25 augusti 17 augusti

22 september 8 september

20 oktober 6 oktober

15 december 30 november (måndag)

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

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kanslienheten



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.103

§ 59

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
riktlinjer för skolpliktsbevakning.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för
skolpliktsbevakning. Riktlinjernas syfte är att beskriva hur barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar med skolpliktsbevakning och hantering av
elevers frånvaro. Riktlinjerna utgår ifrån skollagen samt Skolverkets allmänna
råd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-12-03

2. Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
riktlinjer för skolpliktsbevakning.

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: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 60

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. 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 anslaget 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 2019-09-24 – 2019-12-02

~ Förteckning över delegationsbeslut, yttranden till skolinspektionen
2019-09-01 - 2019-11-15

~ Förteckning över anställningar 2019-09-01 - 2019-11-30



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-10
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 61

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen

~ Reflektion/lägesbild

~ Kompetensväxlingen

~ Samverkan med socialförvaltningen

~ Elevärenden

~ Elever med långvarig ogiltig frånvaro

~ Tillsyn av fristående verksamheter

~ Skolinspektionsärenden

~ Förskolan Solrosen

~ Händelse på Welandersborg
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