
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

Tisdagen den 28 mars 2017 14.00 - 16.30
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14.40 – 14.55

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvalningschef, Monica Nilsson, ekonom §§ 8-9, Barbro
Grimbe, rektor §§8-10, Anna Sörblad, skolsköterska §§ 8-10, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg, Elin Lindelöw, utvecklingssekreterare

Justerare Anders Oscarsson (ordinarie) och Ingalill Fredriksson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Måndagen den 3 april 2017, kl. 15.30
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Maj-Lie Taengh Paragrafer: 8 - 15

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Anders Oscarsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-04-03
Datum för anslagets nedtagande: 2017-04-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Maj-Lie Taengh, sekreterare Paragrafer: 8 - 15
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Ingalill
Fredriksson (C) som ersättare att justera protokollet måndagen den 3 april
2017, kl 15.30, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs

Information

Anne Hedlund förskolechef och Monica Gustafsson, förskolechef
informerar om förskolans resultatuppföljningar.

Camilla Zingmark, kostchef informerar om Kostenheten.

Klas Jervfors, enhetschef informerar om Kulturskolan och Chill.

Erika Isaksson, utvecklingsstrateg informerar om svar (Utkast) till
Skolinspektionens tillsyn 2016.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

BoU §8 Placerings- och köstatistik 3

BoU §9 Ekonomiska uppföljningar efter februari 4

BoU §10 Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 5

BoU §11 Motion - Vald skola som basskola 6 - 7

BoU §12 Bevarande- och gallringsplan 8

BoU §13 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017 9

BoU §14 Redovisning av delegationsbeslut 10

BoU §15 Förvaltningschefen informerar 11

3(13)



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 8

Placerings- och köstatistik

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.31

§ 9

Ekonomiska uppföljningar efter februari

Beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen för februari 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för nämnden visar efter februari månad en positiv avvikelse på
+ 1 793 tkr. Till viss del beror överskottet på att årets löneökningar och
semesterlöner som finns i budget inte belastar resultatet förrän senare
under året.

Antal nyanlända i asyl har minskat sedan föregående år så intäkter för
återsök från Migrationsverket kommer inte påverka utfallet lika mycket
detta år. Preliminära intäkter för återsök från Migrationsverket är fortsatt
osäkra och en försiktig bedömning har gjorts och endast 65 % av de
potentiella intäkterna har bokats upp för perioden. Intäkterna har
beräknats utifrån antal barn och elever som var inskrivna i förskolan och
grundskolan vid avläsningen den 15:e varje månad. Vad gäller preliminär
intäkt för gymnasieskolan så har det bokats upp utifrån det antal elever som
erhållits faktura för från andra kommuner.

Sammantaget prognostiseras nämnden gå enligt budget dvs ett 0-resultat
vid årets slut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-17

Tjänsteförslag

1. Den ekonomiska uppföljningen för februari 2017 godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Förvaltningschef

~ Ekonomichef
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.30

§ 10

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården

Beslut

1. Godkänner patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården för 2016

Sammanfattning av ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap 9-10 §§ har vårdgivaren
skyldighet att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Hälso- och sjukvården
ska enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Avvikelser
rapporteras till verksamhetschefen/samordnande skolsköterska, som har
ansvar för att utveckla och säkra patientsäkerheten. Därefter görs en risk-
och händelseanalys genom diskussioner med skolläkare och med berörda
personer. Åtgärder tas vid behov.
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del grundar sig på
avvikelserapporter under föregående kalenderår och genomgången av
verksamhetens förutsättningar baserat på materialet ” Underlag för
strukturerat kavalitetsarbetet för svensk skolhälsovård.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-07

2. Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården

Tjänsteförslag

1. Godkänner patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården för 2016

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: KS.2016.96

§ 11

Motion - Vald skola som basskola

Beslut till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom den 16 mars 2016. Motionärerna föreslår att vald skola
där eleven blivit antagen, är elevens basskola.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att motionen skickas
vidare till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-09

2. Motion

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Ingalill Fredriksson (C) lämnar följande tilläggsförslag "Att alla elever ska
behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Ordföranden föreslår avslag på Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag..

Ingalill Fredriksson (C) bifaller tilläggsförslaget "Att alla elever ska
behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
framskrivet förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
framskrivet förslag.

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan bifalla eller
avslå Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden avslår Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag

Beslutet ska skickas till:

~Motionärena.
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2016.113

§ 12

Bevarande- och gallringsplan

Beslut

1. Anta förslag till bevarande- och gallringsplan fr.o.m. 2017-05-01

2. Upphäva nu gällande bevarande- och gallringsplan fr.o.m. 2017-04-30

Sammanfattning av ärendet

Revidering av bevarande- och gallringsplanen görs för att avsnittet
Vuxenutbildningen - Utbildningscentrum tas bort och nya avsnitt har
tillkommit. Tilläggsbelopp är ett nytt avsnitt och Kostenheten flyttats från
Vuxen- och omsorgsförvaltningen. Avsnittet Kopia av slutbetyg från
fristående grundskolor tas bort därför att det inte finns krav på leverans i
Skollagen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-11-25

2. Bevarande och gallringsplan

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till bevarande- och gallringsplan fr.o.m. 2017-05-01

2. Upphäva nu gällande bevarande- och gallringsplan fr.o.m. 2017-04-30

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.29

§ 13

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen prislista för
bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns gymnasieelever erbjuds utbildning på kommunala,
landstingsägda och fristående gymnasieskolor runt om i landet. Gnesta
kommun har samverkansavtal med Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem,
Strängnäs och Södertälje kommun samt Ökna Naturbruksgymnasium.
Dessa utbildningar ersätts enligt samverkansavtalens prislistor.
Skollagen (2010:800) reglerar hemkommunens skyldighet att lämna bidrag
till fristående gymnasieskolor för elever på nationella program. Enligt 16
Kap. 52 § ska bidraget bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning,
lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och
lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett
omfattande behov av stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.
Grundbeloppet ska bestämmas utifrån riksprislistan eller efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till program
eller inriktningar. Då Gnesta kommun erbjuder gymnasieutbildning via
samverkansavtal beräknas grundbeloppet på snittet av
samverkanskommunernas kostnader. Till beloppet läggs momsersättning
med 6 procent. Botkyrka, Salem och Södertälje kommun ingår i
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och tillämpar därmed KSL:s
prislista. KSL:s programpeng består dels av en programpeng för respektive
utbildning, dels av ett strukturtillägg som beräknas utifrån det meritvärde
som eleverna hade i årskurs 9. Syftet med strukturtillägget är att ge ett
tydligare riktat ekonomiskt stöd till de skolor som har elever med mer
behov av stöd. Strukturstödet finns inräknat i Gnesta kommuns prislista
genom att programpriset i Botkyrkas, Salems och Södertälje höjts med 1,5
procent.I de fall en utbildning inte erbjuds via samverkansavtal lämnas
bidrag enligt Riksprislistan i enlighet med 16 Kap. 55 § i Skollagen.

Beslutsunderlag

~ Tjänsteskrivelse 2017-03-10

~ Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2017

~ Underlag prislista 2017

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen prislista för
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017.

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
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 14

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2014-12-16). 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 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 tillsvidareanställningar 2017-02

~ Förteckning över visstidsanställningar 2017-02
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 15

Förvaltningschefen informerar

~ Familjecentralen

~ Jobbmässa 29/3

~ Digitaliseringsföreläsning

~ Majnämnd i Welandersborg.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2017-03-28 Sida 1 


 
 
 


NÄRVARANDE 
JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Annika Eriksson, Ordf S X         
Anderson Sven, 1:e v ordf M  X         
Fredriksson Inga-Lill, 2:e v ordf C X         
Johansson Inger, Led  S X         
Anders Oscarsson S X         
Jarl Cecilia, Led M  X  Anna Ekström       
Braathen Gustavsson Karin, Led M  X  Mattias Eldros       
Vakant V - -        
Held Anja, Led MP  X        
Ullström Berndt, Ers Ersättare    S  X        
Lindström Petra, Ers Ersättare    S  X        
Ekström Anna, Ers Ersättare    M X         
Eldros Mattias, Ers Ersättare    M X         
Agnsjö Elin, Ers Ersättare    L  X        
      


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


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


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


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


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


 


 





