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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 Karin Braathen Gustavsson (M)

som ersättare att justera protokollet torsdagen den 7 april 2022, kl 15.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.4

§ 18

Information från föredragande

Rastaktiviteter
Jenny Medin, fritidssamordnare på Frejaskolan och Annika Nelander, biträdande

rektor Frejaskolan.

Annika och Jenny berättar om Frejaskolans rastverksamhet, Rastskoj. De berättar hur

de har jobbat med bl.a. kartläggning av skolgården och lyssna in elevernas behov och

intressen.

Syftet med rastaktiviteter är att öka lärandet genom att mer tid kan läggas på

undervisning (d.v.s. lärarna slipper lösa ev. konflikter som uppstått under rasten) samt

att öka tryggheten på rasterna. Målen för verksamheten är bl.a.; Att konflikter,

kränkande behandling och utanförskap ska motverkas, Att eleverna får lära sig ta

ansvar, Ökat samarbete och samspel mellan eleverna.

Jenny berättar om Rastboden där man kan låna t.e.x. hopprep, fotboll och käpphästar.

Några exmpel på rastakriviter är hinderbana, måla och spela spel.

Frejaskolan kommer att starta upp ett projekt i samarbete med Riksidrottsförbundet.

Projektet heter Rörelsesatsning och kommer att pågå under ett år.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.28

§ 19

Förskoleplaceringar

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.47

§ 20

Uppföljning kränkande behandling

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller uppföljning av kränkande behandling inom barn- och

utbildningsnämndens verksamheter under perioden 1 januari till 15 mars 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

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: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.49

§ 21

Ekonomisk uppföljning - efter februari

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat efter februari visar en negativ avvikelse mot 
budget med -1 721 tkr.

Intäkterna för perioden visar en negativ avvikelse med -2 252 tkr. Förklaringar finns i 
att barnomsorgsavgifter för fritids varit lågt för perioden, högre interna elevintäkter har 
bokförts än budgeterat samt att statsbidragen för året kommer bokföras i mars månad.

Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +1 578 tkr. Köp av 
verksamhet har en negativ avvikelse mot budget på -32 tkr. Personalkostnaderna 
överstiger budget med -219 tkr. Interna kostnader har en negativ avvikelse på 796 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till en ekonomi i balans. Negativa 
prognoser återfinns inom förskolan (-2 250 tkr), grundskolan (-2 300tkr) och särskolan 
(-1 400 tkr) Positiva prognoser redovisas för administrationen (850tkr) samt ett 
gymnasieskolan (5 100tkr).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-28

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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
~ Förvaltningsekonom
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: KS.2021.236

§ 22

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ i Gnesta har lämnat in en motion med förslaget att alla Gnesta 
skolors skolbibliotek ska vara bemannade. Motionärerna menar att detta skulle öka 
elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier samt stärka det källkritiska 
perspektivet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

2. Motion Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2020.96 S

§ 23

Uppföljning efter tillsyn av De fyra årstiderna

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

årstiderna vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande

att arbetet ska ledas och samordnas av en rektor, att undervisningen ska ledas av

legitimerade förskollärare samt föreläggandet om öppettider och urvalsgrunder

avslutas.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynsärendet och ger barn-

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda en ny tillsyn under hösten 2022

för att följa upp huvudmannen för De fyra årstidernas åtgärder för att säkerställa

att undervisningen leds av legitimerade förskollärare.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förelade i beslut den 14 september 2021 huvudmannen

för förskolan De fyra årstiderna att vidta åtgärder för att säkerställa att det pedagogiska

arbetet vid förskolan leds och samordnas av en rektor, att undervisningen i förskolan

leds av legitimerade förskollärare samt att vårdnadshavare på ett tydligt och

strukturerat sätt får kännedom om de ramtider och urvalsgrunder som gäller för

förskolans öppethållande. Barn- och utbildningsnämnden begärde i beslutet att

huvudmannen senast den 19 oktober 2021 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits

med anledning av föreläggandet. Huvudmannen har inkommit med sådan redovisning

den 18 oktober 2021 och har efter begäran kompletterat redovisningen med ytterligare

underlag den 13 december 2021 samt den 17 februari och 1 mars 2022. Ärendet gäller

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

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

årstiderna vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av föreläggandena gällande

att arbetet ska ledas och samordnas av en rektor, att undervisningen ska ledas av

legitimerade förskollärare samt föreläggandet om öppettider och urvalsgrunder

avslutas.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynsärendet och ger barn-

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda en ny tillsyn under hösten 2022

för att följa upp huvudmannen för De fyra årstidernas åtgärder för att säkerställa

att undervisningen leds av legitimerade förskollärare.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Huvudman för förskolan De fyra årstiderna
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2021.122

§ 24

Riktlinjer för specialkost och anpassade
måltider

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för

specialkost och anpassade måltider.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för

specialkost och anpassade måltider. Riktlinjernas syfte är att utgöra ett stöd till

kostenheten i bedömning av ansökan om specialkost eller anpassade måltider samt

tydliggöra vad som gäller för elever och vårdnadshavare. Motsvarande riktlinjer finns

inte sedan tidigare. Riktlinjerna bygger på de nationella rekommendationer för

specialkost och anpassade måltider, som tagits fram av branschorganisationen Kost &

Näring, tillsammans med en referensgrupp där bland annat Livsmedelsverket och

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) deltagit.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-07

2. Riktlinjer för specialkost och anpassade måltider

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för

specialkost och anpassade måltider.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kostenheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.16

§ 25

Verksamhetsanpassning Welandersborgs skola

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppgift att

genomföra en verksamhetsanpassning på Welandersborgs skola genom att sätta

upp ett staket på skolans område för att skapa en säkrare väg för varutransporter.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen önskar utföra en verksamhetsanpassning på

Welandersborgs skola genom att sätta upp ett staket på skolans område. Detta för att

bättre skilja varutransporternas väg in i skolan från barnens väg in i matsalen, då

dagens situation innebär en säkerhetsrisk för barnen som ibland befinner sig på

området samtidigt som leveranser tas emot.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-28

2. Bild på staket från luften

3. Bild på staket från marken

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

genomföra en verksamhetsanpassning på Welandersborgs skola genom att sätta

upp ett staket på skolans område för att skapa en säkrare väg för varutransporter.

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

~ Rektor Welandersborgs skola
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.45

§ 26

Förlängning av hyresavtal för paviljong
Frejaskolan

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet för paviljongen på

Frejaskolan, med start år 2023 till och med år 2028. Detta under förutsättning att

GFAB även beviljas förlängt bygglov.

Sammanfattning av ärendet
Under slutet av år 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna

uppförandet av en paviljong på Frejaskolans område, för att möta behovet av fler

lokaler (BOUN.2017.100). Hyresavtalet sträcker sig i fem år från utfärdandet, och går

ut den 28 mars 2023. Ärendet gäller förlängning av hyresavtalet för paviljongerna i

ytterligare fem år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

2. Foto

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet för paviljongen på

Frejaskolan, med start år 2023 till och med år 2028. Detta under förutsättning att

GFAB även beviljas förlängt bygglov.

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

~ Rektor Frejaskolan
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.39

§ 27

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Pedagogiska datorer, läsplattor och tillbehör

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 70 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande pedagogiska datorer/läsplattor och tillbehör får tas i anspråk för inköp av

kringutrustning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller inköp av kringutrustning till grundskolornas läsplattor.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 70 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande pedagogiska datorer/läsplattor och tillbehör får tas i anspråk för inköp av

kringutrustning.

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
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.40

§ 28

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Digital klassrumsutrustning, ej datorer eller
läsplattor

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 220 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande interaktiv klassrumsutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 220 tkr för inköp av modern utrustning för bild

och ljud i klassrum som ska ersätta gamla och trasiga lösningar.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 220 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande interaktiv 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.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.41

§ 29

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Systembyte av lärplattform

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 300 tkr från barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande systembyte av lärplattform

får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 300 tkr för implementeringskostnader och

utbildning för upphandlad lärplattform.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 300 tkr från barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande systembyte av lärplattform

får tas i anspråk.

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
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.42

§ 30

Ianspråktagande av investeringsmedel –
Upphandlingskostnad för elevregister

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 150 tkr från 2022 års investeringsmedel

gällande upphandlingskostnad för elevregister får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut som att ianspråkta 150 tkr för Telge Inköps hjälp med

upphandling av nytt elevregister.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel under 500 tkr fattas av barn- och

utbildningsnämnden innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 150 tkr från 2022 års

investeringsmedel gällande upphandlingskostnad för elevregister får tas i anspråk.

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
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.1

§ 31

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
. Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt 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 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 2022-03-01 – 2022-03-27

~ Förteckning över anställningar 2022-02-01 - 2022-02-28
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: BOUN.2022.3

§ 32

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen

~ Det är få barn på förskolan Gläntan i Laxne

~ Efter påsk kommer förberedelseklasser startas upp för de barn som har anlänt från

Ukraina.
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

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  Maria Carlén Lindwall       
Pernilla Lövström, Ers Ersättare    M X         
Jacob Wennerholm, Ers Ersättare    S  X        
Sven Andersson, Ers Ersättare    M X         
Christer Lagergren, Ers Ersättare    L X         
Maria Carlén Lindwall, 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 
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