
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2020-05-26, 16:00, B-salen ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering -

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Monica Tägström Bergman, t.f.förvaltningschef, Jonas Krook,

ekonom, Jenny Neimann, ekonom, Monica Gustavsson, rektor,

Malin Palmer Andersson, rektor, Peter Forsberg, rektor, Erika

Isaksson, strateg, Alice Kyander, utredare, Marie Solter,

nämndsekreterare, Elin Insulander Hjelm, verksamhetschef

elevhälsa, Anne Hedlund, rektor

Justerare Ingalill Fredriksson (C), ordinarie

Leif Figaro (S), ersättare

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Christina Eriksson Paragrafer: 22 - 31

Ordförande Linda Lundin

Justerare Ingalill Fredriksson

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-05-27

Datum för anslagets nedtagande: 2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Christina Eriksson, sekreterare Paragrafer: 22 - 31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 22 Förskoleplaceringar 4

§ 23 Ekonomisk uppföljning - efter april 5 - 6

§ 24 Investeringsuppföljning 7

§ 25 Ianspråktagande av investeringsmedel gällande
möbler till grundskolorna

8 - 9

§ 26 Flytt av förskolan Vattentornets verksamhet 10

§ 27 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats 2019

11 - 12

§ 28 Statsbidrag för likvärdig skola 2020 13 - 14

§ 29 Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman
för nyetablering

15 - 16

§ 30 Redovisning av delegationsbeslut 17

§ 31 Förvaltningschefen informerar 18
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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 Ingalill Fredriksson (C) 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.

Information

Ingen information.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.25

§ 22

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: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.41

§ 23

Ekonomisk uppföljning - efter april

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

april 2020.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att en handlingsplan för ekonomi i

balans inkommer till nästkommande nämnd.

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

budget med +246 tkr. Intäkter och driftskostnader visar båda en positiv avvikelse mot

budget på sammanlagt +984 tkr, medan lönekostnaderna överstiger budget med -738

tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till – 3 500 tkr. Negativa

prognoser återfinns inom grundskolan (-4 396 tkr), förskolan (-577 tkr) och

gymnasieskolan (-500 tkr). Positiva prognoser redovisas för administration (+1 050

tkr), särskola (+123 tkr) samt kostenheten (+800 tkr).

Prognos: -3 500 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

  Helår utfall - budget Helår prognos - budget

   2020 Jan - Apr 2020 2020

Administration 14 750 381 13 700 1 050

Förskola 64 064 410 64 341 -577

Grundskola 134 865 -1 887 139 261 -4 396

Särskola 12 447 325 12 324 123

Elevhälsa 5 927 87 5 927 0

Kulturskola 4 148 9 4 148 0

Gymnasieskola 52 672 63 53 172 -500

Kostenheten 16 698 809 15 898 800

Fritidsgård 3 084 49 3 084 0

Totalt 308 655 246 311 855 -3 500
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

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

april 2020.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att en handlingsplan för ekonomi i

balans inkommer till nästkommande nämnd.

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

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

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.65

§ 24

Investeringsuppföljning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsuppföljningen efter april

2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har vid ingången av 2020 outnyttjade

investeringsmedel uppgående till 5 634 tkr. Av dessa prognostiseras att 1 000 tkr

kommer att användas under 2020. Årets investeringsbudget uppgår till 4 035 tkr och

detta belopp beräknas användas i sin helhet under 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-20

2. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsuppföljningen efter april

2020.

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

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

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.63

§ 25

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande möbler till grundskolorna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 106 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de

får användas.

Kvarnbackaskolan och Welandersborgs skola behöver ersätta gamla möbler och

idrottsredskap.

Ekonomiska konsekvenser

Idrottsredskap 86 000 kr

Ersättning av uttjänta möbler 20 000 kr

Totalt 106 000 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 106 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.60

§ 26

Flytt av förskolan Vattentornets verksamhet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Vattentornets verksamhet

flyttas från och med början av höstterminen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet handlar om att flytta förskolan Vattentornets verksamhet med syfte att få

möjligheter till utveckling av den pedagogiska lärmiljön. Flytten föreslås även mot

bakgrund av att förskolans lokaler inte är ändamålsenliga för måltidshantering.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

2. Bilaga: statistik förskoleplatser

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Vattentornets verksamhet

flyttas från och med början av höstterminen.

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: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.59

§ 27

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats 2019

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

elevhälsans medicinska insats 2019.

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

att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i patientsäkerhetsberättelsen

och redovisa dessa till nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller att en patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats har

tagits fram av verksamhetschef för elevhälsan och av skolsköterska med medicinskt

ledningsansvar. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs avvikelserapporter som gjorts

under 2019 samt förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019

3. Bilaga: redovisning av kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats 2019

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

elevhälsans medicinska insats 2019.

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

uppdrag att vidta åtgärder kopplade till avvikelserapporterna i

patientsäkerhetsberättelsen och redovisa dessa till nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.42

§ 28

Statsbidrag för likvärdig skola 2020

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

att använda statsbidraget för likvärdig skola 2020 enligt de förslag som redovisas i

ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket ansvarar för statsbidrag för likvärdig skola som syftar till att stödja

huvudmän i att stärka likvärdigheten i och mellan skolor. Statsbidraget ska användas

till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet

och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Gnesta kommun har beviljats

en bidragsram på 4 733 205 kronor. Här redogörs för de huvudsakliga insatser som

förvaltningen bedömer att statsbidraget för likvärdighet bör användas till under 2020.

Insatsområdena är till stora delar en fortsättning och fördjupning av det som

påbörjades 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19

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

uppdrag att använda statsbidraget för likvärdig skola 2020 enligt de förslag som

redovisas i ärendet.

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

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

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.28

§ 29

Remiss - Ansökan om godkännande som
huvudman för nyetablering

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner remissyttrandet gällande ansökan om

godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Gnesta

kommun.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasieskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som

huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Gnesta kommun. Gnesta

kommun har ombetts inkomma med ett yttrande över ansökan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

2. Gnesta kommuns yttrande över ansökan från Gymnasieskolan i Sverige AB

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner remissyttrandet gällande ansökan om

godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i

Gnesta kommun

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

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

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.2

§ 30

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutande rätt 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 omfattats med stöd av att

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 maj2013 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 2020-04-20 - 2020-05-19

~ Förteckning över anställningar 2020-03-01 - 2020-04-01
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Diarienummer: BOUN.2020.4

§ 31

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden beslutar att närbarande tjänstemän får delta vid förvaltningschefen

informerar.

2. Nämnden godkänner informationen.

~ Löneöversyn
~ Nuläget Covid-19
~ Kompetensväxling
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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         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V  X  Ersättare Jakob Wennerholm       


Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L  X        
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP X   Ej § 22-25       
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