
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2021-10-26, 16.00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 17.20 – 17.25

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Eva Lönnelid, förvaltningschef, Anne Hedlund, rektor, Malin

Palmér Andersson, rektor, Tommie Olsson, rektor,§ 98 Peter

Forsberg, rektor, Klas Jervfors Turner (deltar på distans),

enhetschef, Erika Isaksson (deltra på distans), utredare, Julia

Zetterstrand (deltar på distans), kanslichef

Justerare Karin Braathem Gustavsson (ordinarie)

Leif Figaro (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 98 - 106

Ordförande Linda Lundin

Justerare Karin Braathen Gustavsson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-27

Datum för anslagets nedtagande: 2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 98 - 106
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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 Karin Braathen Gustavsson (M) som ordinarie och Leif Figaro (S)

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.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.98

§ 98

Information från föredragande

Trygghetsarbete och arbete mot kränkande
behandling
Malin Palmér Andersson, Peter Forsberg, Tommie Olsson och Anne Hedlund

informerar om trygghet i förskola och skola.

Anne Hedlund berättar om fysisk, känslomässig och social trygghet. Exempel på

metoder och aktiviteter samt exempel på kränkande behandling tas upp. Anne berättar

om rutin för att utreda och åtgärda.

Malin Palmér Andersson informerar om trygghetsarbetet på Dansutskolan. Malin visar

exempel på förebyggande och främjande arbete t.ex. Fadderverksamhet, Snällboken

och Trygghetskartläggning. Malin berättar även om kränkande behandling,

diskriminering. Malin ger ett exempel på en kränkningsanmälan.

Tommie Olsson berättar om likabehandlingsarbetet på Welandersborg- och

Kvarnbackaskolorna. Tommie informerar om förebyggande arbete och vilka

utmaningar som finns.

Peter Forsberg berättar om arbetet med kränkningar på Frejaskolan. Peter svarar på

frågan om det är samma personer som återkommer i kräkningsanmälningarna och

svaret är - ja, generellt är det så.

Grundsärskolans uppdrag
Malin Palmér Andersson informerar om grundsärskolan generellt samt om

grundsärskolan i Gnesta.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 99

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

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: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.28

§ 100

Ekonomisk uppföljning - efter september

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

september 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter september visar en positiv avvikelse mot

budget med +644 tkr. Intäkterna visar för perioden en positiv avvikelse med +4 380

tkr. Detta förklaras delvis av sjuklöneersättning som inkommit under perioden med

1 758 tkr samt skolmiljarden på 1 173 tkr. Inget av detta var budgeterat. I övrigt

överstiger intäkterna från arbetsförmedlingen budget med ca 1 200 tkr.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +4 736 tkr. Köp av

verksamhet har en negativ avvikelse mot budget på -3 046 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -5 417 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 1 200 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom administrationen (-200 tkr), förskolan (-650 tkr),

grundskolan (-300 tkr), särskolan (-900 tkr) och gymnasieskolan (-150 tkr). Positiva

prognoser redovisas för kulturskolan (200) och kostenheten (800 tkr).
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

  helår utfall - budget Helår prognos - budget

2021 Jan - Sep 2021 2021 September

Administration
-14 871 -816 -15 071 -200

Förskola -63 331 -399 -63 981 -650

Grundskola -145 976 752 -146 276 -300

Särskola -13 094 -601 -13 994 -900

Elevhälsa -4 666 -70 -4 666 0

Kulturskola -3 958 -116 -3 758 200

Gymnasieskola -54 597 948 -54 747 -150

Kostenheten -15 789 979 -14 989 800

Fritidsgård -3 140 -33 -3 140 0

Totalt -319 422 644 -320 622 -1 200
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-11

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter

september 2021.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.27

§ 101

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 16 september till 15 oktober 2021

samt perioden 1 januari till 15 oktober 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-19

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
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.108

§ 102

Timplan för grundsärskolan åk 1-9

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny timplan för

grundsärskolan årskurs 1-9.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om timplan för grundsärskolans årskurs 1-9.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-19

2. Timplan för grundsärskolan

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny timplan för

grundsärskolan årskurs 1-9.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Rektorer Dansutskolan och Frejaskolan
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.107

§ 103

Riktlinjer för likabehandlingsarbetet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den reviderade riktlinjen för

likabehandlingsarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslag till beslut om reviderade riktlinjer för likabehandlingsarbetet

inom förskolan och grundskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-19

2. Riktlinjer för likabehandlingsarbetet - mot diskriminering och kränkande

behandling

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den reviderade riktlinjen för

likabehandlingsarbetet.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Utredare, barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2020.98 S

§ 104

Tillsyn av Grinden - uppföljning efter tillsyn

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen,

huvudmannen för förskolan Grinden att vidta åtgärder för att säkerställa att:

1.1. De urvalsgrunder som gäller för förskolan är i enlighet med skollagen och att

vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

urvalsgrunder som gäller för förskolan.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 26 
november 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och 
utbildningsförvaltningen samma dag.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan Grinden 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande öppettider 
och konfessionella inslag avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förelade i beslut den 27 april 2021 huvudmannen för 
förskolan Grinden att vidta åtgärder gällande konfessionella inslag i undervisningen 
samt öppettider och urvalsgrunder. Barn- och utbildningsnämnden begärde i samband 
med beslutet att huvudmannen senast den 10 september 2021 skulle redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Huvudmannen för Grinden har 
inkommit med en sådan redovisning. Ärendet gäller beslut om nytt föreläggande 
gällande urvalsgrunder, där huvudmannen inte vidtagit tillräckliga åtgärder, samt 
beslut att avsluta uppföljningen inom de områden där åtgärderna bedöms vara 
tillräckliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-19

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden förelägger, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen, 

huvudmannen för förskolan Grinden att vidta åtgärder för att säkerställa att:
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

1.2. De urvalsgrunder som gäller för förskolan är i enlighet med skollagen och att

vårdnadshavare på ett tydligt och strukturerat sätt får kännedom om de

urvalsgrunder som gäller för förskolan.

2. Huvudmannen ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 26

november 2021 och inkomma med en redovisning av detta till barn- och

utbildningsförvaltningen samma dag.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan Grinden

vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande öppettider

och konfessionella inslag avslutas.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för förskolan Grinden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.4

§ 105

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Redovisningen 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 2021-09-27 – 2021-10-18

~ Förteckning över anställningar 2021-09-01 - 2021-09-30
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 106

Förvaltningschefen informerar

Ingen information.
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