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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

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.25

§ 10

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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.13

§ 11

Årsredovisning 2019

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för år 2019 där

verksamheternas arbete utifrån framtidsplanens mål och uppdrag beskrivs. Vidare

redovisas förvaltningens organisation och uppdrag samt det ekonomiska utfallet med

kommentarer. Förvaltningens arbete utifrån internkontrollplanen redovisas också.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

2. Årsredovisning 2019

3. Uppföljning av internkontrollplan 2019

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2019.

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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.41

§ 12

Ekonomisk uppföljning - efter mars

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter mars.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiskt utfall BOU per 2020-03-31

Nedan följer en ekonomisk uppföljning som ger ett övergripande

förvaltningsperspektiv. Analysen går inte in på enskilda verksamhetsområden, som

brukligt är, utan fokuserar på kostnads- och intäktsslag som, för enkelhetens skull, har

grupperats i 9 huvudgrupper. Skälet till detta är att vi ser en något otydlig fördelning av

framför allt lönekostnaderna, vilket påverkar resultatet för respektive

verksamhetsområde. I tertialrapporten per sista april kommer detta vara åtgärdat och

vi kan då återgå till gängse format för ekonomisk uppföljning.

Det ekonomiska utfallet per sista mars visar en negativ avvikelse mot budget

uppgående till ca 2 000 tkr. Prognosen är att förvaltningen inte överskrider budget

2020.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att underskottet till mycket stor del förklaras av

beviljade bidrag som ännu inte inkommit, framför allt från Skolverket men även från

Skatteverket. Vi har denna gång valt att inte boka upp dessa intäkter utan väljer istället

att förklara i ord hur underskottet uppstått. Det ekonomiska läget är således betydligt

bättre än resultatet visar, och föranleder i dagsläget inte behov av någon åtgärdsplan.

Det viktigaste faktorerna till resultatet förklaras nedan.

Radetiketter Summa av

Belopp

Summa av

Budget

Summa av

Avvikelse

1. Externa intäkter -8 127 -10 007 -1 880

2. Interna intäkter - Skolpeng -29 973 -30 376 -402

3. Interna intäkter - övrigt -2 292 -2 159 133

4. Löner 45 033 43 286 -1 747

5. Köp av huvudverksamhet 23 154 24 148 994
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6. Lokalkostnader 10 372 10 408 36

7. Övrig drift 7 867 8 596 729

8. Interna kostnader - Skolpeng 29 973 30 376 402

9. Interna kostnader - övrigt 2 014 1 777 -236

Totalsumma 78 021 76 050 -1 971

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-20

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter mars.

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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.40

§ 13

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande maskiner/möbler slöjdsal

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 50 tkr från 2020 års investeringsmedel

gällande maskiner/möbler slöjdsal 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.

Luftrenare behöver köpas in till slöjdsalarna.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 100 000 kronor för

maskiner/möbler slöjdsal.

Ekonomiska konsekvenser

Luftrenare 50 000 kr

Totalt 50 000 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 50 tkr från 2020 års investeringsmedel

gällande maskiner/möbler slöjdsal 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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.45

§ 14

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande köksutrustning

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2020 års

investeringsmedel gällande köksutrustning och 25 tkr från tidigare års

investeringsmedel gällande transportboxar 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.

Kostenheten behöver köpa lös köksutrustning, såsom tallrikar, glas och utensilier samt

transportboxar. Inköpen kommer göras via redan upphandlade leverantörer.

Kostenheten har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 195 000 kronor för

köksutrustning. Kostenheten har inte tilldelats några investeringsmedel för

transportboxar för år 2020. Från tidigare års investeringsmedel återstår dock 153 000

kronor i, som tidigare inte har tagits i anspråk.

Ekonomiska konsekvenser

Köksutrustning rostfritt 100 000 kr

Transportboxar 25 000 kr

Totalt 125 000 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2020 års investeringsmedel

gällande köksutrustning och 25 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande

transportboxar får tas i anspråk.

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

~ Kostchef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.46

§ 15

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande datorer/läsplattor till grundskolorna

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 610 tkr från 2020 års

investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande datorer

och läsplattor får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 81o tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta då

grundskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en

säkerhetsrisk, byta ut trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

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. Om ianspråktagandet gäller kostnader över 500 tkr ska beslutet tas av

kommunstyrelsen.

Grundskolorna behöver byta ut 40 datorer som är för gamla och därmed utgör en

säkerhetsrisk. Utöver detta behöver grundskolorna byta ut vissa trasiga datorer och

läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 900 000 kronor för

datorer/läsplattor. Från tidigare års investeringsmedel återstår 200 000 kronor, som

tidigare inte har ianspråktagits.

Ekonomiska konsekvenser

40 datorer à 12 000 kr 480 000 kr

Utbyte av datorer/läsplattor 240 000 kr

150 fodral à 175 kr 26 250 kr

125 tangentbord à 500 kr 62 500 kr

Totalt ~810 000 kr
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 610 tkr från 2020 års

investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande

datorer och läsplattor får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.47

§ 16

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande möbler till grundskolorna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 190 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 190 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum för

grundskolorna. Detta då grundskolorna behöver ersätta gamla möbler och

idrottsredskap samt köpa in låsbara skåp och skolsköterskeutrustning.

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.

Grundskolorna behöver ersätta gamla möbler och idrottsredskap samt köpa in låsbara

skåp och skolsköterskeutrustning.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 900 000 kronor för

verksamhetsmöbler.

Ekonomiska konsekvenser

Idrottsredskap 50 000 kr

Låsbara skåp 40 000 kr

Skolsköterskeutrustning 10 000 kr

Ersättning av uttjänta möbler 65 000 kr

Totalt 165 000 kr
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 190 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i arbetsrum,

skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.48

§ 17

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande digital klassrumsutrustning till
grundskolorna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2020 års

investeringsmedel gällande digital klassrumsutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 200 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande digital klassrumsutrustning för grundskolorna. Detta då

grundskolorna behöver köpa in fem smartboards.

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.

Grundskolorna behöver köpa in fem smartboards för att ersätta gamla projektorer eller

skärmar som gått sönder.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 500 000 kronor för

digital klassrumsutrustning.

Ekonomiska konsekvenser

5 smartboards à 40 000 kr 200 000 kr

Totalt 200 000 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2020 års

investeringsmedel gällande digital klassrumsutrustning får tas i anspråk.

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

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.49

§ 18

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande verksamhetsmöbler till förskola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2020 års

investeringsmedel gällande verksamhetsmöbler i förskolan 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.

Förskolan Solrosen behöver byta ut möbler som är gamla och skadade och eventuellt

köpa in nya möbler kopplat till deras nya, större lokaler.

Förskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 200 000 kronor för

verksamhetsmöbler.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmöbler till förskolan Solrosen 100 000 kr

Totalt 100 000 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100 tkr från 2020 års

investeringsmedel gällande verksamhetsmöbler i förskolan 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: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.51

§ 19

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande datorer/läsplattor till förskolorna

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera 100 tkr från området

"pedagogisk utemiljö" i 2020 års investeringsmedel, till området "datorer/läsplattor

och digital utrustning".

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2020 års

investeringsmedel och 100 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande

datorer/läsplattor och digital utrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 300 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande datorer/läsplattor och digital utrustning för förskolorna.

Detta då förskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en

säkerhetsrisk samt byta ut trasiga datorer och läsplattor.

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.

Förskolorna behöver byta ut 20 datorer som är för gamla och därmed utgör en

säkerhetsrisk. Utöver detta behöver förskolorna byta ut vissa trasiga datorer och

läsplattor.

Förskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 100 000 kronor för

datorer/läsplattor och digital utrustning. Från tidigare års investeringsmedel återstår

100 000 kronor, som tidigare inte har ianspråktagits. För att bekosta investeringen

behöver 100 000 kronor omdisponeras från området ”pedagogisk utemiljö” till

området ”datorer/läsplattor och digital utrustning”.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser

20 datorer à 12 000 kr 240 000 kr

Utbyte av datorer/läsplattor 60 000 kr

Totalt 300 000 kr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera 100 tkr från området

"pedagogisk utemiljö" i 2020 års investeringsmedel, till området

"datorer/läsplattor och digital utrustning".

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 200 tkr från 2020 års

investeringsmedel och 100 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande

datorer/läsplattor och digital utrustning får tas i anspråk.

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

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.2

§ 20

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 2020-03-02 - 2020-04-19

~ Förteckning över anställningar 2020-02-01 - 2020-03-01
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.4

§ 21

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen

~ Covid-19

~ Kompetensväxling

~ Elevhälsa

~ Skolinspektionsärenden

~ Oroligheter bland ungdomar på helgerna

~ Remiss från Skolinspektionen angående ansökan om att starta gymnasieskola

~ Skolavslutningarna
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Linda Lundin, Ordf S  X Sven Anderson (M)       
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 Gustav Edman (MP)       
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lilian Wallin, Led V  X        


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         


      


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 





