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Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab
Christina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Ann-Christine Thunqvist, rektor Svandammsskolan, § 148
Arne Almroth, chef kulturskolan, § 147
Henrik Schmidt, kommunikatör
Cajsa Johansson, planeringssekreterare barn- och utbildningsförvaltningen § 162
Personalrepresentanter, Lärarnas Riksförbund
Personalrepresentant, Lärarförbundet
Aline Varre, politisk sekreterare Moderaterna
Anne-Li Hagman-Larson, politisk sekreterare Sorundanet
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Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 146/20

Fastställande av dagordning

§ 147/20

Information - Kulturskolan

§ 148/20

Information - betyg och nationella prov årskurs 6
Beslutspunkter

§ 149/20

Programutbud Nynäshamns gymnasium läsåret 2021/2022

§ 150/20

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för
2021

§ 151/20

Förskoleplatser i Nynäshamns kommun våren 2021

§ 152/20

Yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola

§ 153/20

Remissvar över motion om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika

§ 154/20

Yttrande över remiss - styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 20202023

§ 155/20

Yttrande över detaljplan för del av Själv 5:14

§ 156/20

Tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg

§ 157/20

Protokoll F-samverkan 2020-10-08

§ 158/20

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-10-21

§ 159/20

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-21

§ 160/20

Anmälningsärenden 2020-10-21

§ 161/20

Politikerrapport

§ 162/20

Aktuellt från förvaltningen

§ 163/20

Övriga frågor
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§ 146/20

Fastställande av dagordning
Ett nytt ärende har tillkommit, Tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och pedagogisk
omsorg. Ärendet får §-nummer 156 och dagordningen förskjuts ett steg fram i numrering efter det.
Ärendena §§ 155-156 direktjusteras.
Gill Lagerberg (S) anmäler en fråga gällande väckande av ärende. Ärendet behandlas under övriga
frågor.
Med ovanstående förändringar fastställer Barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
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§ 147/20

Information – Kulturskolan
Arne Almroth, chef Kulturskolan, informerar om Kulturskolans arbete generellt samt gällande de
rådande omständigheterna med anledning av covid-19.
Han svarar sedan på frågor från nämndens ledamöter.
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§ 148/20

Information - betyg och nationella prov årskurs 6
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola och Ann-Christine Thunqvist, rektor,
presenterar en sammanställning och analys av betyg och nationella prov för årskurs 6.
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BUN/2020/0265/612

Programutbud Nynäshamns gymnasium läsåret 2021/2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2021/2022.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut
om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Ärendet

Enligt 16 kap. § 42 Skollagen ansvarar hemkommunen för att alla behöriga ungdomar i kommunen
erbjuds utbildning på nationella program. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella
program och nationella inriktningar. Hemkommunen ska enligt 15 kap. § 30 Skollagen erbjuda
utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett
landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Vilka utbildningar som erbjuds
och antalet platser på dessa ska så långt som möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas
önskemål.
Barn- och utbildningsnämnden har uttryckt en önskan om att granska könsfördelningen på sökande
till gymnasiet och i den mån det är möjligt försöka att öka antalet flickor som söker yrkesprogram i
Nynäshamns kommun. I Stockholmsregionen är kvinnliga sökanden överrepresenterade i
samhällsvetenskapligt- och hantverksprogram samt programmet barn och fritid (Källa: Storsthlm
rapport Gymnasiebehovet 2020). Med anledning av denna politiska inriktning föreslår förvaltningen
att samtliga program som erbjöds läsåret 2020/2021 även erbjuds läsåret 2021/2022 men ett
nytillskott i Barn- och fritidsprogrammet. Förändringen innebär att gymnasiet ökar de sökbara
platserna med cirka 30 platser.
Den slutliga antagningen är ofta klar i juni, efter att nämnden haft sitt sista sammanträde.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningen mandat
att i samband med den slutliga antagningen för läsåret 2021/2022 fatta beslut om att inte starta ett
program, om verksamhetens bedömning är att antalet sökande är så få att det inte går att driva
inriktningen med god kvalitet och/eller ekonomisk bärighet. Om skolchef fattar ett sådant beslut ska
det redovisas för nämnden.
Gymnasieprogram och inriktning
Programutbud gymnasieskolan:
• Samhällsvetenskapsprogrammet (38 platser)
-Samhällsvetenskap
-Beteendevetenskap
• Ekonomiprogrammet (32 platser)
-Ekonomi
-Juridik
• Naturvetenskapsprogrammet (16 platser)
-Naturvetenskap
• Teknikprogrammet (16 platser)
-Teknikvetenskap
• Estetiska programmet (6 platser)
-Bild- och formgivning
• El- och energiprogrammet (48 platser)
-Elteknik
-Dator- och kommunikationsteknik
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Bygg- och anläggningsprogrammet (16 platser)
-Husbyggnad
Handels- och administrationsprogrammet (15 platser)
-Handel och service
Barn- och fritidsprogrammet (15 platser)
-Fritid och hälsa

Programutbud gymnasiesärskolan
• Programmet för administration, handel och varuhantering
• Individuella programmet

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2021/2022.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut
om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2021/2022.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut
om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0265/612-1
Bilaga 1, Risk- och konsekvensanalys

Skickas till

Rektor Nynäshamns gymnasium
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Akten

Justerarsignaturer
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BUN/2020/0243/612

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om noll procent.
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent.
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.

Ärendet

Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i
enlighet Stockholms stads begäran. Storsthlm rekommenderar en ny uppföljningsmetod i form av
insamling av kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen i kombination med en expertgrupp för
analys av kostnaderna. Insamling avses ske med tvåårsintervall med start hösten 2020. Ärendet har
remitterats till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. Yttrandet från barn- och
utbildningsnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 oktober 2020.
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom
gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan
2019 och 2020 på 2,98 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband
med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms
styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista
som baseras på en genomsnittlig ökning om noll procent med hänsyn taget till kommunernas
ekonomiska förutsättningar.
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2021. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner
och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,98 procent. Strukturtillägget följer uppräkningen
för prislistan och har också räknats upp med noll procent.
Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före
15 december 2020. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om noll procent.
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent.
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en
genomsnittlig uppräkning om noll procent.
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent.
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.

Justerarsignaturer
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0243/612-2
Rekommendation, Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

Skickas till

Kommunstyrelsen med kopia till Dan Olén
Ekonomichef
Skolchefen för gymnasie- och vuxenutbildning
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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BUN/2020/0016/290

Förskoleplatser i Nynäshamns kommun våren 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. inriktningen att fördela nytillkommande barn över verksamheterna under våren 2021
godkänns.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg (S), Emma Solander (MP), Ingrid Bergander (S) och Johan Forsman (S) reserverar sig
mot beslutet.
Gill Lagerberg (S) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.
Emma Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Ärendet

De senaste volymprognoserna visar att det finns en generell platsbrist i förskolan i Nynäshamns
kommun. Under våren är situationen vanligtvis extra ansträngd eftersom de barn som ska gå över
till grundskolan inte har hunnit göra det medan inflödet av barn fortfarande finns. I nuläget saknas
platser till ungefär 160 barn som väntas vara i behov av plats under våren. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår, som en tillfällig lösning för att tillgodose barnens intresse av att
undvika flera byten av verksamhet, att vårens tillkommande barn fördelas jämnt över
verksamheterna. Fördelningen ska ske med beaktande av att nyckeltalet barn/personal inte
påverkas negativt och är en tillfällig åtgärd för att klara av de lagkrav som åvilar verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det bästa sättet att lösa frågan om förskoleplatser
genom att fördela ut de barn som står i kö och som kommer att vara i behov av plats under våren i
befintliga verksamheter. Detta eftersom det innebär att barnen i möjligaste mån kan erbjudas plats
på en förskola som ligger i närheten av hemmet och att man kan etablera sig i den verksamhet som
man på lång sikt ska vara i. Att slippa flytta mellan olika verksamheter i största möjliga mån bedöms
vara den föredragna lösningen ur barnens perspektiv.
En tillkommande insats som för närvarande undersöks består i att utöka antalet avdelningar på
förskolan Måsen från två till tre. Preliminärt bedöms denna förändring kunna göras utan omfattande
investeringar vilket innebär att det kan vara ett sätt att skapa fler platser i ett kort tidsperspektiv.
Även om den föreslagna lösningen innebär en tillfällig ökning av barngruppernas storlek planerar
förvaltningen att arbeta för att nyckeltalet barn/personal inte ökar. En analys av nuläget visar att
Nynäshamn ligger nära medelvärdet för kommunerna på Södertörn för år 2019 med 5,4 barn per
årsarbetare i förskolan. För de senaste åren ligger Nynäshamn på en genomsnittlig nivå när det
gäller nyckeltalet jämfört med Södertörnskommunerna i stort.
I arbetet med nyplacering enligt föreslagen inriktning kommer förvaltningen sträva efter att antalet
barn i snitt inte ska öka med mer än ett barn per avdelning. Förvaltningen kommer i den mån det är
möjligt att främst placera nytillkomna barn i förskolor vars lokaler har biutrymmen som möjliggör
förutsättningar för att skapa mindre, tillfälliga barngrupper. Vidare prioriterar förvaltningens barns
bästa i enlighet med barnkonventionen och avser att placera barn i förskolor så nära det egna
hemmet som möjligt.
Under våren och sommaren har den pågående pandemin påverkat relationen mellan personal och
barn på förskolorna, det faktiska antalet barn per personal har varit lägre än den som redovisas
ovan eftersom fler barn har varit frånvarande. Det är svårt att bedöma hur situationen kommer te
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sig framöver kring frågan men hittillsvarande arbetssituation under pandemin har inneburit att fler
barn än personal har varit frånvarande och således inte en ansträngd situation av den anledningen.
En riskbedömning har genomförts på central nivå som beskriver de olika avvägningar och
verksamhetsrisker som finns i den föreslagna förändringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. inriktningen att fördela nytillkommande barn över verksamheterna under våren 2021
godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Mikael Persson (L), Bengt-Göran Petersson (KD) och Maud Sjödén (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Gill Lagerberg (S) och Emma Solander (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Proposition 1 - Bifall till förvaltningens förslag
Proposition 2 - Avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande ställer förslagen mot varandra i enlighet med ovan fastslagen propositionsordning och
finner att nämnden beslutar enligt 1, förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

BUN/2020/0016/290-32
Riskbedömning – Förskoleplatser våren 2021
Kolada nyckeltal antal barn i förskola

Skickas till

Skolchef förskola
Handläggare förskola
Lokalsamordnare
Akten

Justerarsignaturer
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Ärende Bun/2020/0016/290.32 Förskoleplatser våren 2021
Särskilt yttrande
Då det förväntade barnantalet i behov av förskoleplats är stort under våren 2021
behövs både tillfälliga lösningar men, också påbörjade och aktualiserade planer
för nyproduktion. Att privata förskolor ska lösa bristen av förskoleplatser de
närmaste åren är inget vi socialdemokrater har stor tilltro till. Då situationen är
något av akut karaktär inför våren 2021 har förvaltningen angivit olika förslag
till lösning.
Förvaltningens förslag till beslut är att fördela barnen över befintliga
förskoleavdelningar och att tillfälligt öka antalet barn/barngrupp. Vi ser
svårigheter med att få barnen jämt placerade så att förvaltningens vision om att
ökningen endast ska vara ett barn per avdelning, samt svårighet med
personalökningen och nyckeltalet barn/vuxen då endast ökningen förväntas bli
ett barn per avdelning.!?
Den redan höga arbetsbelastningen för personalen i förskolan måste beaktas,
och många barngrupper är redan idag mycket stora.
Vi har därför idag yrkat avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Vi socialdemokrater förespråkar därför förslaget att tidigarelägga en renovering
av gymnasiets lokaler där Backlura förskola tidigare var lokaliserad. Vi
förespråkar även att förslaget med ytterligare en avdelning på Måsens förskola
aktualiseras som kompletterande lösning.
Vi vill i detta yttrande även påtala att bristen på förskoleplatser är något som
förväntas bestå under många år framöver och att planerad anskaffning,
utbyggnad/nybyggnad av förskolelokaler måste påskyndas tätorten såväl som i
Ösmo.
För Socialdemokraterna i Nynäshamn
e.u. Gill Lagerberg

Barn och Utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Datum 21/10 2020

Särskilt yttrande gällande 144/20 förskoleplatser i
Nynäshamns kommun våren 2021
Det är positivt med fler barn i kommunen och vi måste planera och arbeta långsiktigt för att
säkerställa att när vi bygger tar vi med de faktorer som har störst inverkan på våra klimatoch miljöutsläpp. Det påverkar också både vår hälsa och den sociala sammanhållningen.
Människor ska kunna gå, cykla och åka kollektivt till skolor, mataffärer och fritidsaktiviteter
på ett klimatsmart säkert sätt. För att stoppa klimatförändringarna och klara av andra
miljöproblem måste vi också arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i skolan. Miljöpartiet vill
skapa fler möjligheter för skolor att ta ut elever i naturen i undervisningssyfte. Det är ett
kommunalt ansvar att byggnader, parker, lekplatser och skolgårdar inte bara byggs och utan
också underhålls.
Vi vill därför se ett långsiktigt tänk när det gäller ökade barngrupper i kommunen, och att
öppna upp för förråd och andra gömda ytor för att husera 160 förskolebarn under våren
2021 är inte hållbart i någon aspekt tyvärr och ställer oss bakom fack och förbund i deras
åsikter.
Vi ser att fokus snarast sätts på att renovera gymnasieskolans lokaler (såsom padelcentrum
lyckades göra på kort tid) för att långsiktigt möta behov av förskolebarn. Vi ser att stora
grönområden där finns vilket skulle kunna möjliggöra för att i en direkt omställning erbjuda
en “ur och skur”-förskola, med mycket fokus på att vara utomhus och uppleva naturen. Vi vill
också att samma typ av förskola ska inrättas i Ösmo, för att möjliggöra att fler barn samt
föräldrar har närhet till skola och hem.

För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn

Emma Solander
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BUN/2020/0236/291

Yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av
sjukhuset till skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.
Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden mottog 2020-05-28 en motion från Sverigedemokraterna på remiss
från kommunstyrelsen. Yttrande ska lämnas av barn- och utbildningsnämnden senast 2020-11-23.
Motionen yrkar att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att göra delar av
sjukhuset till en skola, då motionären ser ett behov av att utöka skolbyggnader i Nynäshamns
kommun. Motionären menar att den före detta sjukhusbyggnaden har möjliga förutsättningar att
nyttjas som skollokal.
Förvaltningen bedömer att det råder platsbrist inom skolverksamheterna i Nynäshamns kommun,
och arbetar aktivt kring ett antal långsiktiga lösningar för att åtgärda platsbristen. Under våren och
sommaren 2020 har nämnden fattat ett flertal beslut gällande lösningar. I mars 2020 fattade
nämnden beslut (BUN § 42/20) om att överlämna förvaltningens behovsanalys för skolplatser i
Sorunda till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för inledande av förstudie. I juni 2020 fattade
nämnden beslut gällande en sammanhängande lösning för skolplatser i Nynäshamns tätort (BUN §
99/20). Besluten innebär bland annat återuppbyggnad och ombyggnationer av lokaler samt
godkännande av förstudie. Vidare godkände nämndens arbetsutskott i juni 2020 en förstudie
gällande förhyrning av skollokaler (BUN AU § 46/20) samt att hyra in lägenheter för särskild
undervisningsgrupp (BUN AU § 48/20). Vidare utreder förvaltningen förutsättningar för skolplatser i
Ösmo.
Det lediga utrymmet i Nornan 32 är begränsat och försvårar därmed möjligheten att inrymma nya
skolplatser i fastigheten. Vidare finns en av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättad
behovsanalysrapport gällande Campus Nynäshamn, där det framgår att det är rimligt ur ett
hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv att Campus Nynäshamn ges möjlighet att nyttja utökade
lokalytor på delar av ett plan i fastigheten.
Förvaltningen bedömer att det sammantagna pågående arbetet med långsiktiga lösningar gällande
skolplatser för närvarande är tillräcklig för att tillgodose behov av skolplatser på kortare och längre
sikt i kommunen, samt att det utrymme som för närvarande är ledigt i fastighet Nornan 32 är så
pass begränsat att det försvårar möjligheten till att inrymma nya skolplatser.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
det till kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

Sida 14(27)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M), Gill Lagerberg (S), Ingrid Bergander (S), Bengt-Göran Peterson (KD) och
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0236/291-2
Motion, Bygg om delar av sjukhuset till skola

Skickas till

Kommunstyrelsen
Lokalsamordnare
Skolchef grund- och grundsärskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-10-21

Särskilt yttrande gällande yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av
sjukhuset till skola, § 152/20
Bakgrund
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola. I motionen yrkar
Sverigedemokraterna att berörd förvaltning ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att göra delar av sjukhuset
till skola, då motionären ser ett behov av att utöka skolbyggnaderna i Nynäshamns kommun. Motionären menar att
den före detta sjukhusbyggnaden har möjliga förutsättningar att nyttjas som skollokal.
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti instämmer i förvaltningens bedömning i att det lediga utrymmet i
fastigheten är begränsat. Vi vill dessutom lyfta ytterligare tre orsaker till att förslaget är svårt att genomföra:
1. En skola behöver skolgård. Det har visat sig att flytten av särskolan Idun från Tallbackaskolan har inneburit
stora problem när det gäller var eleverna ska kunna ha sin skolgård. I skollagen och arbetsmiljölagen
talas det indirekt om utemiljö. Arbetsmiljöverket har utarbetat allmänna råd, Arbetsplatsen utformning AFS
2009:02 gällande tolkning av arbetsmiljölagens bestämmelse av arbetsplatsen utformning. Av de allmänna
råden framgår det att det är viktigt att samband mellan arbetsplatser och mellan och inom arbetslokaler är
säkra, bekväma och överskådliga. En “skolgård” i en park i omgivningen eller toaletter i ett särskilt hus
längst bort på skolgården motsvarar oftast inte kravet i paragrafen. Även Boverket har tillsammans med
Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning
av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar “Gör plats för barn och
unga!” Där framgår att 35-45m2/elev är ett lämpligt mått. Denna yta finns inte vid det f.d. sjukhuset.
Skolgården är inte bara en plats för rast, utan skolgården ska också kunna användas av en pedagog i
undervisningen. Skolgården ska också vara en plats för social samvaro. Det finns inte några lämpliga ytor
vid det f.d. sjukhuset som kan användas som skolgård.
2. Det f.d. sjukhuset är i mycket stort behov av omfattande renoveringar. Detta gör att det är olämpligt att
flytta in skolverksamhet i fastigheten, eftersom dessa verksamheter måste evakueras under
renoveringarna.
3. Det är för närvarande oklart huruvida vår kommun kommer att behålla fastigheten i vår ägo. Om den skulle
säljas, blir vi beroende av den nya hyresvärdens hyressättning.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Barn och Utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Datum 21/10 2020

Gällande 145/20 yttrande över remiss- motion om att
bygga om delar av sjukhuset till skola.
Det är positivt med fler barn i kommunen och vi måste planera och arbeta långsiktigt för att
säkerställa att när vi bygger tar vi med de faktorer som har störst inverkan på våra klimatoch miljöutsläpp. Det påverkar också både vår hälsa och den sociala sammanhållningen.
Människor ska kunna gå, cykla och åka kollektivt till skolor, mataffärer och fritidsaktiviteter
på ett klimatsmart säkert sätt. För att stoppa klimatförändringarna och klara av andra
miljöproblem måste vi också arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i skolan. Miljöpartiet vill
skapa fler möjligheter för skolor att ta ut elever i naturen i undervisningssyfte. Det är ett
kommunalt ansvar att byggnader, parker, lekplatser och skolgårdar inte bara byggs och utan
också underhålls.
Vi ser att en långsiktig plan behövs omgående för Nornan 32 och tänker lägga fram detta i
kommunstyrelsen. För tillfället känns det som fastigheten är spretig och inrymmer många
olika områden utan att egentliga beslut finns på bordet om fastighetens utveckling.

För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn

Emma Solander

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 153/20

Sida 15(27)

BUN/2020/0192/060

Remissvar över motion om att vässa det förebyggande arbetet
mot narkotika
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande över remissen som sitt eget.
Donald Löfving (SD) och Emma Solander (MP) avstår från att delta i beslutet.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Ingrid Bergander (S) reserverar sig
mot beslutet.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.
Gill Lagerberg (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en motion på remiss från kommunstyrelsen som ett led
i beredningen av ärendet. Motionen berör det förebyggande arbetet mot narkotika i högstadieskolan
och på gymnasiet.
Socialdemokraterna som är avsändare av motionen skriver att det brottsförebyggande arbetet inom
narkotikaområdet försvårats med anledning av förvaltningens beslut om att säga upp avtalet för
samlingslokalen Sågen. Med motionen vill Socialdemokraterna att kommunfullmäktige tydligt ska
visa sitt stöd för det narkotikapreventiva arbete som bedrivs i UNGSAM, som är ett befintligt
samverkansorgan som omfattar representanter för skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis.
Socialdemokraterna föreslår även i motionen att narkotikahundar ska kunna användas i skolorna
som en del i att vässa det förebyggande arbetet. I motionen yrkas att:
1. Högstadieskolor och gymnasieskolan upprättar en drogpolicy där det tydligt framgår att
narkotikahund kan komma att användas för sökning av skolans lokaler
2. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahundar kan förekomma.
3. Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.
4. Det skall bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier och gymnasiet att ta detta initiativ
varje termin.
Flera kommuner har sedan rättsläget klargjorts börjat använda narkotikahundar i förebyggande
syfte (exempelvis Eskilstuna, Malmö stad, Nacka kommun m.fl.). Syftet med att använda
narkotikahundar på detta sätt anses vara att eleverna väljer att inte förvara narkotika på skolan om
de riskerar att bli upptäckta och att skolan på så vis blir en narkotikafri zon.
Förvaltningen ser att motionärens ambition är att genom ett beslut i Kommunfullmäktige ge barnoch utbildningsnämndens verksamheter verktyg för att arbeta förebyggande mot narkotika. Skolan
är en viktig arena för det narkotikapreventiva arbetet och att vara drogfri är en viktig skyddsfaktor
för unga att klara sin skolgång. Förvaltningen delar motionärens ambition om att vilja stärka det
narkotikapreventiva arbetet, men ser inte att motionärens förslag med nödvändighet lyfter fram
åtgärder som verksamheterna är i behov av.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

Sida 16(27)

Förvaltningens bedömning är att kommunens och polisens gemensamma resurser ska nyttjas till
insatser som är relevanta och som vi tror kommer att ha störst inverkan på problemet, så som det
har definierats. Därför föreslår förvaltningen att motionen avslås. Avslutningsvis vill förvaltningen
klargöra att eleverna i kommunens skolor erhåller information om risker med brukande av tobak,
alkohol och narkotika, även om samlingslokalen Sågen inte längre kan nyttjas för detta syfte. Utöver
det brottsförebyggande arbetet har verksamheterna en upparbetad kontakt med polisen och vid
misstanke om brott tas alltid kontakt.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande över remissen som sitt eget.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att:

1. uppdra åt förvaltningen att förtydliga tjänsteskrivelsen inför ärendets behandling i barn- och
utbildningsnämnden.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M), Jimmy Norell (M), Bengt-Göran Peterson (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Lena Dafgård (SN), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S) och Ingrid Bergander (S) yrkar på avslag
till förvaltningens förslag till beslut och bifall till motionen.

Ajournering

Gill Lagerberg begär ajournering till kl.16:01, mötet återupptas kl.16:06.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Proposition 1 - Bifall till förvaltningens förslag.
Proposition 2 - Avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande ställer förslagen mot varandra i enlighet med ovan fastslagen propositionsordning och
finner att nämnden beslutar enligt 1, förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst - Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst - Avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Avstår från att rösta- Deltar inte i beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

JA
Marcus Svinhufvud (M)

x

Jimmy Norell (M)

x

Mikael Persson (L)

x

Maud Sjödén (C)

x

Bengt-Göran Peterson (KD)

x

NEJ

Gill Lagerberg (S)

x

Johan Forsman (S)

x

Ingrid Bergander (S)

x

Emma Solander MP)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)

Avstår

x
x
x

Omröstningsresultat

Med 5 Ja-röster för förvaltningens förslag till beslut och 4 Nej-röster, beslutar Barn- och
utbildningsnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0192/060-2
Bilaga 1, motion om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika

Skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17(27)

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-10-21

Särskilt yttrande gällande yttrande över motion om att vässa det förebyggande arbete
mot narkotika, § 153/20
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en motion från (S) på remiss från kommunstyrelsen som ett led i
beredningen av ärendet. Motionen berör det förebyggande arbetet mot narkotika i högstadiet och på gymnasiet.
I motionen yrkas att:
1. Högstadieskolor och gymnasieskolan upprättar en drogpolicy där det tydligt framgår att narkotikahund kan
komma att användas för sökning av skolans lokaler.
2. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahundar kan förekomma.
3. Sökning sker under tider då elever inte vistas i skolan.
4. Det skall bli en skyldighet för skolledningen på högstadieskolor och på gymnasiet att ta initiativ till sökning
efter narkotika varje termin.
Enligt svaret från förvaltningen, används narkotikahundar i regel vid misstanke om brott. Om narkotikahunden
används som ett led i en förundersökning måste polisinsatsen därför oftast föregås av ett beslut om husrannsakan.
Detta kan vara korrekt när det gäller polisens narkotikahundar, men detta gäller inte narkotikahundar från
bevakningsföretag. Flera bevakningsföretag, bl.a. Securitas, som vår kommun anlitar, kommer att börja med
narkotikasök nu under hösten. Hundförarna och hundarna kommer att genomgå en 80-timmars kurs i narkotikasök
och denna tjänst kommer att erbjudas kunderna, t.ex. vår kommun. Om hunden markerar för narkotika i en skola,
kommer polis med narkotikahund att tillkallas.
I motionens att-satser står ingenting om att det är polisens narkotikahundar som ska användas. Vi anser därför att
denna tjänst mycket väl kan tillhandahållas genom kommunens bevakningsföretag och att polisens narkotikahund
endast tillkallas när narkotikahund från bevakningsföretaget har markerat för narkotika.
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att det är en självklarhet att elever och föräldrar kan lita på att
skolan är drogfri och vi yrkar därför bifall till motionen.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Nynäshamn 20.10.21.

Bun 20.10.21.
Ärende 153/20 Remissvar över motion om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika
Särskilt yttrande
Förvaltningen har i sitt förslag till beslut föreslagit nämnden att avslå motionen. Vi har därför
yrkat avslag till förvaltningens förslag till beslut. Vi socialdemokrater anser att det är av
största vikt att vi i kommunen vässar vårt arbete mot narkotika i motionens anda, och att barnoch utbildningsnämnden jobbar vidare med ärendet.

För socialdemokraterna i Nynäshamn

e.u. Gill Lagerberg

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 154/20

Sida 18(27)

BUN/2020/0267/172

Yttrande över remiss - styrdokument för krisberedskap och
civilt försvar 2020-2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande med tillägg av Lena Dafgårds (SN) synpunkter och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller Lena Dafgårds (SN) yttrande och lägger det till beslutet.

Ärendet

En remiss gällande Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2020-2023 inkom från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 2020-09-14.
Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och prioritering för
kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020–2023. Innehållet syftar
även till att beskriva hur kommunen avser fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse
om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar,
samt omhänderta de åtgärdsbehov som framkommit i den genomförda kommunövergripande riskoch sårbarhetsanalysen. Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och
civilt försvar har tagits fram av kommunens säkerhetschef, utifrån det arbete som gjorts tillsammans
med verksamheterna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att styrdokumentet redogör för delar av trygghetsoch säkerhetsarbetet som bedrivs för att uppnå ett av kommunens övergripande mål gällande att
vara en attraktiv och trygg kommun. Vidare anser förvaltningen att styrdokumentet är tydligt och
välformulerat. Förvaltningen har inget att erinra gällande dokumentets utförande eller innehåll.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
det till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

BUN/2020/0267/172-2
Bilaga 1, Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 20202023

Skickas till

Kommunstyrelsen
Säkerhetschef
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-10-21

Särskilt yttrande gällande yttrande över remiss - styrdokument för krisberedskap och
civilt försvar 2020-2023, § 154/20
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss - styrdokument för krisberedskap och civilt
försvar 2020-2023.
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti önskar förtydliganden när det gäller platsangivelser för
trygghetspunkter på två ställen i dokumentet. Det är mycket viktigt att det är tydligt var trygghetspunkterna ligger i
vår kommun, eftersom de är utpekade samlings- och informationsplatser i ett krisläge. Vid dessa kan
kommuninvånare vid en kris eller en störning av någon viktig samhällsfunktion få aktuell information, krisstöd, vila
och något enkelt att äta och dricka samt få möjlighet att larma polis, ambulans och räddningstjänst.
På sidan 4 i dokumentet, under punkt 2.5 Utveckla kommunens Trygghetspunkter står det: “Trygghetspunkter har
valts ut i orterna Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika”. Eftersom Sorunda är en kommundel och inte en ort
och Stora Vika dessutom ingår i Sorunda, behöver detta förtydligas. Nyligen kunde vi läsa i NP att SCB:s olyckliga
benämning på Torp som Sorunda, som statistiskt tätort, skulle rättas till.

Trygghetspunkter i kommunen:  “Nynäshamns kommun har pekat ut
Samma felaktighet finns på sidan 11: 6.6
trygghetspunkter i orterna Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika.”
Om detta förtydligas, ställer vi oss bakom förvaltningens förslag att nämnden ska anta förvaltningens yttrande som
sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 155/20

BUN/2020/0273/214

Yttrande över detaljplan för del av Själv 5:14
Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 19(27)

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 156/20

BUN/2020/0068/619-7

Tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg
Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 20(27)

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 157/20

Sida 21(27)

BUN/2020/0007/021

Protokoll F-samverkan 2020-10-08
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2020-10-08 till handlingarna.

Ärendet

Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan och med
fackliga representanter 2020-10-08.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-10-08

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 158/20

Sida 22(27)

BUN/2020/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-10-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen och synpunkterna till handlingarna.

Ärendet

Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt när dessa besvarats.
1. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-09-11, svar 2020-09-21.
2. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-09-11, svar 2020-09-21.
3. Klagomål gällande rekommendationer vid förkylningssymptom på Skogsnibble förskola,
inkom 2020-09-17, svar 2020-09-17.
4. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-09-17, svar 2020-09-21.
5. Klagomål gällande obehörig lärare på Gröndalsskolan, inkom 2020-09-22, svar 2020-09-23.
6. Synpunkt gällande debitering av förskoleavgift, inkom 2020-09-24, svar 2020-09-28.
7. Klagomål/kränkande behandling Vanstaskolans fritidshem, inkom 2020-09-28, svar 2020-0928.
8. Klagomål/kränkande behandling på Svandammsskolan, inkom 2020-10-01, svar 2020-10-07.
9. Klagomål gällande dålig kontakt mellan lärare och vårdnadshavare, inkom 2020-10-01,
avsändare anonym. Svar lämnat till förvaltningen 2020-10-05.
Klagomålen och synpunkterna finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 159/20

Sida 23(27)

BUN/2020/0001/002

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet
1. Rapport nr 61/20 (BUN/2020/0001/002-116), delegationsbeslut 2020-08-11, gällande två
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
1. Rapport nr 61/20 (BUN/2020/0001/002-116), delegationsbeslut 2020-08-14 – 2020-08-24,
gällande nyplacerade barn i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
2. Delegationsbeslut (BUN/2019/0002/041-26), 2020-09-25, gällande investering i inventarier
enligt delegationsförteckningsnummer 2.10.
4. Delegationsbeslut (BUN/2019/0002/041-28), 2020-09-29, gällande elevdatorer enligt
delegationsförteckningsnummer 2.10.
5. Delegationsbeslut (BUN/2019/002/041-27), 2020-09-28, gällande elevdatorer Campus
Nynäshamn, enligt delegationsförteckningsnummer 2.10.
Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 160/20

Sida 24(27)

BUN/2020/0001/002-95

Anmälningsärenden 2020-10-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet

1. Förordnade under rekrytering av tillförordnad pedagogista i förskoleområde 1 enligt
delegationsförteckningsnummer 1.3.4 från och med 2020-09-01 till och med att rekrytering
är avslutad.

2. Förordnande under rekrytering av tillförordnad rektor för förskoleområde 1 enligt
delegationsförteckningsnummer 1.3.3. 2020-09-01 – 2020-11-06.
Anmälningsärenden finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 161/20

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 25(27)

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

Sida 26(27)

§ 162/20

Aktuellt från förvaltningen
Cajsa Johansson, utredningssekreterare, informerar om förvaltningens arbete med barn- och
utbildningsnämndens Verksamhetsplan för 2021.
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om:
- Invigning av det pedagogiska återbrukscentret Insikten på Utsikten.
- Samarbete med socialförvaltningen för Ifous, (innovation, forskning och utveckling i skola
och förskola)
- SFI Campus har fått stöd, 600 tkr för digital läxhjälp.
- Att det kommer en pedagoghund till Vanstaskolan.
- Ett skadeståndsbeslut från Skolinspektionen på 10 tkr för kränkning mot elev av vuxen.
- Covid-19-läget som har varit bekymmersamt i förskolan, annars inga större driftsstörningar i
övriga verksamheter.
- Det ska bli en gemensam temadag för BUN och SON med föreläsning om samarbete mellan
nämnder och förvaltningar den 27 oktober.
- Vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn vid
Vanstaskolan 4-9.
- Det har varit ett slagsmål på gymnasiet.
- 2020-09-24 hade förvaltningen temadag med tema Trygg på jobbet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 163/20

Övriga frågor
Väckande av ärende från Socialdemokraterna
Gill Lagerberg (S) väcker ett ärende om Tallbackaskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet tas upp kommande sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 27(27)

