
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2019-05-21, 16:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 17.30 – 17.45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Thunberg, förvaltningschef, Alice Kyander, utredare, Bengt Greiff,
planeringschef, Erika Isaksson, utredare, Monica Nilsson, ekonom

Justerare Karin Braathen Gustavsson (ordinarie) och Oskar Sulin (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 28 maj 2019, kl. 15.45
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 18 - 25

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: 2019-05-29
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 18 - 25



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21

Innehållsförteckning

§ 18 Förskoleplaceringar 4

§ 19 Ekonomisk uppföljning - efter april 5 - 6

§ 20 Investeringsuppföljning t.o.m. april 2019 7

§ 21 Riktlinjer förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem

8 - 9

§ 22 Revidering av skolskjutsriktlinjer 10

§ 23 Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på
landsbygden

11

§ 24 Redovisning av delegationsbeslut 12

§ 25 Förvaltningschefen informerar 13



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes 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
Oskar Sulin (V) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 28 maj
2019, kl 15.45 i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Varför inkluderande skola, Helen Wallberg

Verksamhetsinformation, Ung i Gnesta, Klas Jervfors Turner



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.29

§ 18

Förskoleplaceringar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering för
förskola och pedagogisk omsorg.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.46

§ 19

Ekonomisk uppföljning - efter april

Beslut

1. Att nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

2. Att de chefer som redovisar ett underskott ska lämna en redogörelse till
nämnden i juni över åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för nämnden visar efter april månad en negativ avvikelse på - 609
tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola och grundsärskola.
Dessa verksamheter som är pengfinansierade har inte lyckats anpassa sin
organisation till erhållen peng. Den stora avvikelsen är hänförlig till
personalkostnader.

Årets löneökning påverkar ännu inte utfallet då den kommer betalas ut först i
maj och retroaktivt i juni. Kostnader för semesterersättning uppstår inte förrän
semester tas ut. Detta ger ett positivt utfall inom flera av
verksamhetsområdena då dessa kostnader inte periodiserats.

Sammantaget prognostiseras nämnden ha ett underskott vid årets slut på - 800
tkr.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Administration - 16 746 + 86 + 0

Förskola - 67 465 + 535 + 1 200

Grundskola - 126 726 - 1 780 - 1 000

Särskola - 8 429 - 409 - 1 000

Elevhälsa - 5 408 + 30 + 0

Kulturskola - 3 578 + 16 + 0

Gymnasieskola - 49 902 + 736 + 0

Kostenheten - 16 343 + 256 + 0

Fritidsgård - 3 004 - 79 + 0

Totalt - 297 600 - 609 - 800

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-17



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Att nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

2. Att de chefer som redovisar ett underskott ska lämna en redogörelse
till nämnden över åtgärder för en budget i balans.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) föreslår att "i juni" läggs till i beslutspunkt 2 som då
lyder: "Att de chefer som redovisar ett underskott ska lämna en redogörelse till
nämnden i juni över åtgärder för en budget i balans.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med Inga-Lill Fredrikssons (C) ändringsförslag och finner
att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med Inga-Lill Fredrikssons (C)
ändringsförslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.47

§ 20

Investeringsuppföljning t.o.m. april 2019

Beslut

3. Att godkänna investeringsuppföljningen efter april.

Sammanfattning av ärendet

Vid årets början fördes kvarvarande beslutade investeringsmedel, 6 220 000 kr
över från 2018 och av dessa har 2 254 733 kr använts så nettot var 3 965 267
kr. I mars 2019 skrevs nya investeringar fram med 2 090 000 kr. Totalt
investeringsmedel uppgår till 8 310 000 kr.

Till och med april har 2 741 309 kr förbrukats och det är en avvikelse med 5
568 691 kr.

Under 2019 bedöms 6 370 000 kr av investeringsmedlen användas. Det är
framförallt investeringar avseende möbler i grundskolan och datorer/läsplattor
inom förskolan som kommer tas i anspråk.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Investeringsuppföljning per 2019-04-30

Tjänsteförslag

1. Att godkänna investeringsuppföljningen efter april.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.45

§ 21

Riktlinjer förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna
för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, vilka börjar gälla från
och med 2019-07-01.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg upphävs från och
med 2019-07-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har
justerats och kompletterats för att på så vis kunna utgöra ett bättre stöd i
förvaltningens arbete. Dessutom har de separata riktlinjerna Riktlinjer för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inkorporerats i de nya
riktlinjerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem med syfte att samla
allt i ett och samma dokument. Av detta följer att riktlinjerna för maxtaxa
upphävs.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna
för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, vilka börjar gälla från
och med 2019-07-01.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg upphävs från och
med 2019-07-01.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.50

§ 22

Revidering av skolskjutsriktlinjer

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna
revidering av Skolskjutsriktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av
riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-17

2. Riktlinjer för skolskjuts - gjorda revideringar

3. Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun, ny revision

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna
revidering av Skolskjutsriktlinjerna.

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



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: KS.2018.407

§ 23

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

4. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra
utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Dock, med
hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i behov av eldrivna
flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till stimulerande
utemiljöer för lek och rörelse, anser förvaltningen att det inte är aktuellt att
köpa in eldrivna flakcyklar till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Motion - Eldrivna cyklas till förskolorna på landsbygden

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget eller
enligt Inga-Lill Fredrikssons (C) förslag om att bifalla motionen och finner att
nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservation

Inga-Lill Fredriksson (C) reserverar sig muntligt.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 24

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 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 2019-03-09 – 2019-05-13

~ Förteckning över delegationsbeslut

~ Förteckning över anställningar 2019-03-01 - 2019-04-30



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 25

Förvaltningschefen informerar

Beslut

5. Nämnden godkänner informationen.

~ Trafiksituationen vid Welandersborg och Dansut, presentation av
lösning, Bengt Greiff

~ Framtidsplanen - uppdrag, Erika Isaksson
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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  Jacob Wennerholm       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Inger Johansson, Led S X         
Axel Bodin, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Oskar Sulin, Led V X         
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S X         
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Gustav Edman, Ers Ersättare    MP  X        
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