
Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

2019-09-03, 16:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 16.50 – 17.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anne Hedlund, Tf förvaltningschef, Bengt Greiff, planeringschef, Erika Isaksson,
utredare, Monica Nilsson, ekonom, Julia Zetterstrand, kanslichef, Jenny Johansson,
kommunsekreterare

Justerare Ingalill Fredriksson (ordinarie) och Anna Ekström (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 10 september 2019, kl. 15.30
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 37 - 44

Ordförande Linda Lundin

Justerare Ingalill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-10
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 37 - 44



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 37 Förskoleplaceringar 4

§ 38 Ekonomisk uppföljning - åtgärder för budget i balans 5

§ 39 Ekonomisk uppföljning - efter juli 6 - 7

§ 40 Riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet 8

§ 41 Delegationsordning - Revidering 9

§ 42 Motion - Porrfilter i skolan - Självklart! 10

§ 43 Redovisning av delegationsbeslut 11

§ 44 Förvaltningschefen informerar 12

§ 36 "Kompetensväxling för kunskapsutveckling" har justerats i direkt anslutning till
sammanträdet.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ingalill Fredriksson (C) som ordinarie och Anna
Ekström (M) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 10 september
2019, kl 15.30, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att informationspunkten "Ekonomisk uppföljning"
utgår. Kallelsen har kompletteras med handlingar i ärende nr. 2
"Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling", i ärende nr. 3 "Ekonomisk
uppföljning - åtgärder för budget i balans" samt i ärende nr. 4 " Ekonomisk
uppföljning - efter juli".

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Arabetsmiljöverkets tillsyn av förtroendevaldas arbetsmiljöansvar, Anna
Ekhagen, HR



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.29

§ 37

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: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.46

§ 38

Ekonomisk uppföljning - åtgärder för budget i balans

Beslut

2. De föreslagna åtgärderna om 260 000 kr godkänns.

3. Ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt återkomma med fler åtgärder
för att minska underskottet 2019 samt åtgärder för att nå budget i
balans 2020.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott vid årets slut,
då vidtagna och planerade åtgärder inte bedöms räcka för att hämta in
underskottet.

Barn- och utbildningsnämnden gav den 13 augusti förvaltningen i uppdrag att
återkomma med ytterligare åtgärder för det prognostiserade underskottet till
nästkommande nämnd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Tjänsteförslag

1. De föreslagna åtgärderna om 260 000 kr godkänns.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt återkomma med fler åtgärder
för att minska underskottet 2019 samt åtgärder för att nå budget i
balans 2020.

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: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.46

§ 39

Ekonomisk uppföljning - efter juli

Beslut

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för nämnden visar efter juli månad en negativ avvikelse på - 4 847
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.

Vid den extrainsatta nämnden i augusti beslutades om åtgärder som ska
genomföras till årets slut för att förvaltningens negativa resultat inte ska
fortsätta öka i nuvarande takt.

Sammantaget prognostiseras nämnden ha ett underskott vid årets slut på - 4
000 tkr.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

    Juli Juni Juli

Administration - 16 746 + 170 + 400 + 650

Förskola - 67 465 + 684 + 1 200 + 1 200

Grundskola - 126 726 - 6 411 - 4 750 - 4 750

Särskola - 8 429 - 920 -1 700 - 1 700

Elevhälsa - 5 408 + 164 + 0 + 0

Kulturskola - 3 578 + 12 + 0 + 0

Gymnasieskola - 49 902 + 867 + 100 + 100

Kostenheten - 16 343 + 596 + 500 + 500

Fritidsgård - 3 004 - 9 + 0 + 0

Totalt - 297 600 - 4 847 - 4 250 - 4 000

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

~ Ekonom



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.77

§ 40

Riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till

reviderade riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet, vilka

börjar gälla från och med 2019-10-01.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade
riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

2. Riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet

3. Riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
reviderade riktlinjer för resor och inackordering inom gymnasiet, vilka
börjar gälla från och med 2019-10-01.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Omröstning

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.59

§ 41

Delegationsordning - Revidering

Beslut

4. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning
från och med 1 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen
kompletteras under avsnitt 9 och 10 med anledning av att nu gällande
delegationsordning saknar vissa typer av beslutssituationer som skollagen och
förordningarna anger. Därutöver har ordningsföljden under avsnitt 10
förändrats så att punkterna i huvudsak har samma ordningsföljd som i
skollagen/förordningarna. Vissa mindre korrigeringar har gjorts, såsom att
"förskolechef" bytts ut mot "rektor" samt en ändrad formulering av punkt
12.1.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 190827

2. Delegationsordning, förslag

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning
från och med 1 oktober 2019.

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: 2019-09-03
Ärendenummer: KS.2018.369

§ 42

Motion - Porrfilter i skolan - Självklart!

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

5. Motionen anses besvarad då ett filter mot pornografi redan finns på
skolornas nätverk.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att alla skolor i kommunen ska vara fria
från pornografi och att samtliga förskolor och skolor i kommunen inför ett
filter som blockerar pornografi på skolans egna läsplattor och datorer.
Motionärerna menar att skolans ansvar för att arbeta förebyggande mot våld
och kränkningar inte är förenligt med att barn riskerar att exponeras för
pornografi i skolan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

2. Motion - Porrfilter i skolan - Självklart!

Tjänsteförslag

1. Motionen anses besvarad då ett filter mot pornografi redan finns på
skolornas nätverk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

1. Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige

3. Barn- och utbilningsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.1

§ 43

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

6. Nämnden godkänner redovisningen.

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 2019-05-14 – 2019-08-26

~ Förteckning över anställningar 2019-05-01 - 2019-07-31



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.3

§ 44

Förvaltningschefen informerar

~ Ingen information.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2019-09-03 Sida 1 


 
 
 


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   Jacob Wennerholm             
Axel Bodin, Led C X                 
Krister Ekberg, Led SD X                 
Oskar Sulin, Led V   X   Christer Lagergren             
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               
           


  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 


 


 





