
Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats 2021-12-15, 09.00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.30 – 10.40

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Eva Lönnelid, förvaltningschef, §§ 117-126 Alice Kyander,

utredare, §§ 117-126 Robin Johansson, ekonom (deltar på

distans),§§ 117-126 Bengt Greiff, planeringschef, §§ 117-126

Erika Isaksson, utredare

Justerare Axel Bodin (ordinarie)

Krister Ekberg (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anstlutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 117 - 126

Ordförande Linda Lundin

Justerare Axel Bodin
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Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-12-15

Datum för anslagets nedtagande: 2022-01-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 117 - 126
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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 Axel Bodin (C) som ordinarie och Krister Ekberg (SD) som

ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr. 9 "Redovisning av delegationsbeslut" utgår och att

"Övriga frågor" blir ny punkt nr. 9.

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.98

§ 117

Information från föredragande

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

Psykisk ohälsa bland barn- och unga
Bengt Greiff och Anna-Karin Söderström informerar om att ohälsa bland ungdomar

har ökat kraftigt i hela landet under det senaste decenniet. Hur ser problemen med

stress ut och vilka förebyggande och främjande insatser arbetar man med i Gnesta.

Ekonomisk uppföljning
Robin Johansson ger en ekonomis uppföljning.

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter november visar en negativ avvikelse mot

budget med -595 tkr.

Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse med +7 441 tkr. Förklaringarna

återfinns i de märkbara inflöden från sjuklöneersättningen samt den s.k. skolmiljarden

som inte varit budgeterade. I övrigt överstiger även intäkterna från arbetsförmedlingen

budget.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +2 869 tkr. Köp av

verksamhet har en negativ avvikelse mot budget på -4 201 tkr. Personalkostnaderna

överstiger budget med -6 705 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).
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.3

§ 118

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: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.67

§ 119

Uppföljning av sjukfrånvarostatistik

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om uppföljning av

sjukfrånvarostatistik efter oktober.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en djupare

analys av sjukfrånvaron och återkomma med förslag på ytterligare åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av sjukfrånvarostatistik inom barn- och

utbildningsförvaltningen under perioden 1 januari till 31 oktober 2021. Uppföljningen

visar att sjukfrånvaron inom hela förvaltningen efter oktober har minskat jämfört med

uppföljningen efter april och augusti. Den högsta frånvaron återfinns inom förskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om uppföljning av

sjukfrånvarostatistik efter oktober.

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en djupare

analys av sjukfrånvaron och återkomma med förslag på ytterligare åtgärder.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningskontoret

~ HR-enheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.120

§ 120

Framtidsplan 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner framtidsplan 2022 med flerårsplan

2023-2024.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till framtidsplan för åren

2022-2024.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

2. Framtidsplan 2022-2024

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner framtidsplan 2022 med flerårsplan

2023-2024.

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola,

pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2022.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningskontoret

~ Verksamhetschefer, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningsekonom



Barn- och utbildningsnämnden 8 (16)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2020.97

§ 121

Tillsyn av Videungarna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid pedagogisk

omsorg Videungarna bedrivs utan brister som föranleder föreläggande och beslutar

att avsluta tillsynsärendet av huvudmannen för pedagogisk omsorg Videungarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden konstaterade den 14 september 2021 att verksamheten

bedrev utan brister som föranleder föreläggande men beslutade att lämna en

anmärkning gällande huvudmannen för Videungarnas öppettider och urvalsgrunder.

Barn- och utbildningsnämnden begärde i beslutet att huvudmannen senast den 19

november 2021 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av

anmärkningen. Huvudmannen för Videungarna har inkommit med sådan redovisning.

Ärendet gäller beslut att avsluta tillsynsärendet i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid pedagogisk

omsorg Videungarna bedrivs utan brister som föranleder föreläggande och beslutar

att avsluta tillsynsärendet av huvudmannen för pedagogisk omsorg Videungarna.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för pedagogisk omsorg Videungarna
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2020.98 S

§ 122

Tillsyn av Grinden

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan Grinden

vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandet gällande urvalsgrunder

avslutas.

2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid förskolan Grinden

bedrivs utan brister som föranleder föreläggande och beslutar att avsluta

tillsynsärendet av huvudmannen för förskolan Grinden.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förelade i beslut den 26 oktober 2021, huvudmannen

för förskolan Grinden att vidta åtgärder gällande förskolans urvalsgrunder. Barn- och

utbildningsnämnden begärde i beslutet att huvudmannen senast den 26 november

2021 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet.

Huvudmannen för Grinden har inkommit med en sådan redovisning. Ärendet gäller

beslut att avsluta uppföljningen av föreläggandet samt av tillsynsärendet i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannen för förskolan Grinden

vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandet gällande urvalsgrunder

avslutas.

2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten vid förskolan Grinden

bedrivs utan brister som föranleder föreläggande och beslutar att avsluta

tillsynsärendet av huvudmannen för förskolan Grinden.

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
~ Huvudman för förskolan Grinden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.121

§ 123

Statsbidrag likvärdig skola 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av

statsbidraget för likvärdig skola 2022.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket ansvarar för statsbidraget Likvärdig skola som syftar till att stödja

huvudmän i att stärka likvärdigheten i och mellan skolor.

Statsbidraget ska användas till utökade insatser som stärker likvärdighet och

kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade

insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av redan befintliga insatser.

Det handlar i första hand om att inte ersätta kostnader för ordinarie verksamhet. Med

ordinarie verksamhet menas sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att

genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser

utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte

heller eftersom det bedöms syfta till en besparing.

Gnesta kommun har beviljats en bidragsram på 6 032 001 kronor. Här redogörs för de

insatser som förvaltningen bedömer att statsbidraget för likvärdighet bör användas till

under 2022. I huvudsak fortsätter förvaltningen att fördjupa och förstärka de insatser

som genomfördes 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av

statsbidraget för likvärdig skola 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingalill Fredriksson (C) bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer Dansutskolan, Frejaskolan, Kvarnbackaskolan och Welandersborgs skola

~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.114

§ 124

Sammanträdestider 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under 2022:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

1 februari 18 januari

8 mars 22 februari

5 april 22 mars

3 maj 19 april

31 maj 17 maj

21 juni 7 juni

30 augusti 16 augusti

27 september 13 september

25 oktober 11 oktober

15 december (torsdag) 29 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet

alternativt B-salen, 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 2022. Förslaget bygger på en

gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2022 års sammanträdesplan för barn-

och utbildningsnämnden är det 10 inplanerade sammanträden. Tider för presidiets

möten läggs in utifrån beslutade datum för barn- och utbildningsnämndens

sammanträdestider och kan vid behov komma att ändras.



Barn- och utbildningsnämnden 14 (16)

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under 2022:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 15.00)

1 februari 18 januari

8 mars 22 februari

5 april 22 mars

3 maj 19 april

31 maj 17 maj

21 juni 7 juni

30 augusti 16 augusti

27 september 13 september

25 oktober 11 oktober

15 december (torsdag) 29 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet

alternativt B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om

inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.47

§ 125

Övriga frågor

Övrig fråga från Maria Carlén Lindwall (MP).

Finns det någon plan för skola i Vackeby trädgårdsstad?

Svar: Någon placering för en ny skola är inte beslutat men en styrgrupp arbetar med att

se över hur en ny skola i framtiden behöver se ut och vilken placering som är den bästa.

Övrig fråga från Lilian Wallin (V).

Hur arbetar man med förebyggande trygghet i förskolorna och skolorna?

Svar: Det finns organiserade rastaktiviteter med personal. Rektorsgruppen kommer att

bjudas in till nämnden för att ge ytterligare information.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Diarienummer: BOUN.2021.6

§ 126

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Rekrytering
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