
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2018-05-22, 16:00
Dansutskolan, Dansutvägen, Gnesta

Ajournering 16.50 – 17.05

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Erika Isaksson,
utveckllingsstrateg, §§ 22-26 Monica Nilsson, ekonom, Martina Granquist, rektor,
Monica Gustavsson, förskolechef, Anne Hedlund, förskolechef

Justerare Sven Andersson (ordinarie) och Inger Johansson (ersättare)

Tid och plats för
justering

Fredagen den 25 maj 2018, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 22 - 31

Ordförande Annika Eriksson

Justerare Sven Andersson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-05-25
Datum för anslagets nedtagande: 2018-06-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 22 - 31
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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sven Andersson (M) som ordinarie och Inger
Johansson (S) som ersättare att justera protokollet fredagen den 25 maj 2018,
kl 8.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr. 5 "Inrättande av pedagogiskt
resurscenter" utgår ur dagordningen och att "Ökade kostnader för
gymnasieskolan 2018" läggs till som ny punkt 3.

Ingalill Fredriksson (C) väcker fråga om riktlinjer för skolskjuts.

Ordföranden föreslår att "Övriga frågor" läggs till som ny punkt 9 på
dagordningen.

Med dessa ändringar godkänner nämnden dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

~ Samarbete IFO och BoU, Mats Engström och Martina Granquist
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.44

§ 22

Förskoleplaceringar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd
placeringsstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.33

§ 23

Ekonomisk uppföljning - efter mars

Beslut

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter mars 2018.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för nämnden visar efter mars månad en negativ avvikelse på - 3 238
tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola, särskola och
gymnasieskola.

De förändringar som gjorts inom grundskolan inför läsåret 2017/18 är inte
tillräckliga och har ännu inte fullt ut givit önskad effekt utan endast stoppat
upp kostnadsökningen. En översyn och analys av nuvarande organisation
kommer göras för att få en budget i balans. Vad gäller gymnasieskolan så
kommer underskottet att öka då nuvarande budget är lagd utifrån för få elever
samtidigt som det tillkommit extra kostnader för elever som behöver extra
stöd. Till viss del beror det totala underskottet på att kompensation för ökat
barn- och elevantal inte erhållits i ram för 2018.

Sammantaget prognostiseras nämnden visa på ett underskott vid årets slut som
uppgår till - 7 000 tkr.

Enligt kommunens styrprinciper är nämnden skyldig att så snart en avvikelse
befaras eller har konstaterats vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter
så att budget kan hållas. Rektorerna har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för
att budgeten för grundskolan ska vara i balans vid årets slut. De kommer
redovisa dessa åtgärder för nämnden. Då underskottet kommer öka under
våren i och med att nuvarande organisation är fast terminen ut kan det bli
svårt att återhämta hela underskottet under innevarande år. Prognosen är
därför att underskottet minskar till årets slut men ett visst underskott kommer
kvarstå.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområdet

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

    Månad Mars Månad

Administration - 16 205 + 459 0 0

Förskola - 70 716 + 997 0 0

Grundskola - 124 113 - 2 401 - 2 000 0

Särskola - 9 293 - 764 0 0

Elevhälsa - 8 066 + 83 0 0

Kulturskola - 3 261 - 75 0 0
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Gymnasieskola - 35 321 - 1 433 - 5 000 0

Kostenheten - 12 427 - 139 0 0

Fritidsgård - 2 898 + 35 0 0

Totalt - 282 300 - 3 238 - 7 000 0

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-02

Tjänsteförslag

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter mars 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer

Ingalill Fredriksson (C) reserverar sig mot beslutet.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.45

§ 24

Ökade kostnader för gymnasieskolan 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner att det redovisade underskottet avseende

köp av gymnasieplatser 2018 inte behöver åtföljas av en åtgärdsplan.

Sammanfattning av ärendet

I Barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan 2018 angavs felaktigt ett
för lågt elevantal för gymnasieskolan 2018. På grund av detta är den lagda
budgeten alltför låg för att täcka kostnaderna för köp av gymnasieplatser 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar därför om att den lagda
budgeten ej kommer att kunna hållas med hänsyn till utökat antal
gymnasieelever.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner att det redovisade underskottet avseende

köp av gymnasieplatser 2018 inte behöver åtföljas av en åtgärdsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.34

§ 25

Investeringsuppföljning t.o.m. mars 2018

Beslut
1. Godkänna investeringsuppföljningen efter mars.

Sammanfattning av ärendet

Vid årets början fördes kvarvarande beslutade investeringsmedel, 4 865 tkr
över från 2017 och av dessa medel hade 1 925 tkr använts så nettot var 2 940
tkr. I februari 2018 skrevs nya investeringar fram med 7 105 tkr. Totala
investeringsmedel uppgår till 11 970 tkr.

Till och med mars har 2 713 tkr förbrukats och det är en avvikelse med 9 257
tkr.

Under 2018 bedöms 8 707 tkr av investeringsmedlen användas. Det är framför
allt investeringar avseende den nya förskolan som kommer tas i anspråk samt
det löpande utbytet av datorer och läsplattor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-15

2. Investeringsuppföljning per 2018-03-30

Tjänsteförslag
1. Godkänna investeringsuppföljningen efter mars.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: KS.2017.159

§ 26

Medborgarförslag - Valfritt språk inom kommunens
fritidsverksamheter

Beslut

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses medborgar-
förslaget därmed vara besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget inkom 2017-04-25. Förslagsställaren föreslår att det bör
tydliggöras att alla är fria är prata sitt eget språk inom ramen för kommunens
fritidsverksamheter, samt att barn och unga måste känns sig trygga och
välkomna, oavsett vilket språk de behärskar och vill tala med varandra. Av
medborgarförslaget framgår att frågan rör fritidsgården Chill.

I förslaget framförs också att det inte är förenligt med svensk lag att tvinga
någon att tala ett specifikt språk.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-19

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses
medborgarförslaget därmed vara besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Mickael Schirén, Östra Storgatan 79
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.39

§ 27

Handlingsplan för giftfri förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för giftfri förskola.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för giftfri
förskola med konkreta och tydligt tidssatta åtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Handlingsplan för giftfri förskola 180515

2. Handlingsplan för giftfri förskola

3. Kartläggning av potentiella kemiska hälsorisker

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till handlingsplan för giftfri förskola.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ingalill Fredriksson (C) föreslår att ett tilläggs görs i punkt 1 "Bakgrund" i
handlingsplanen för giftfria förskolor.Tillägget görs i mening 3, som då lyder:
"Gnesta kommuns förskolor påbörjade för några år sedan ett arbete med att
fasa ut mindre lämpliga material i förskolan efter en motion från centerpartiet".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag i
handlingsplanen och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag
med Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.40

§ 28

Riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för resebidrag och

inackorderingsbidrag. Dessa ersätter tidigare riktlinjer för

gymnasieskolan.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare riktlinjer för gymnasieskolan togs fram 2015. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sett ett behov av att uppdatera riktlinjerna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-15

2. Riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och

utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för resebidrag och

inackorderingsbidrag. Dessa ersätter tidigare riktlinjer för

gymnasieskolan.

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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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.2

§ 29

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 (antaget
2018-03-01). 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 delegationsbeslut 2018-03-13 – 2018-05-14

~ Förteckning över anställningar 2018-03-01 - 2018-04-30
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.14

§ 30

Övriga frågor

Övrig fråga från IngaLill Fredriksson (C).

Behöver reglementet gällande skolskjuts göras om?

Svar: Förvaltningen kommer att se över det.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Ärendenummer: BOUN.2018.4

§ 31

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Presentation av resultaten från elev- och vårdnadshavarenkäten VT18
kommer att ske onsdag den 23 maj.

~ Information om kostorganisationen

~ Internkontroll - väsentlighet- och riskanalys, Elin Lindelöw, Erika
Isaksson

~ Rapportering om kränkningar, Elin Lindelöw
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