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§ 17/21

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande elevpeng och tillhörande utmaning.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande status vid Utsikten.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande projektering av Tallbackaskolan.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utlysning av tjänster som tillsatts av obehöriga
lärare.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande informationen vid rapportering av
delegationsbeslut.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.

Justerarsignaturer
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§ 18/21

Information - presentation ledamöter och tjänstepersoner
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter presenterar sig för varandra, med partitillhörighet och en
kort presentation. Även förvaltningens tjänstepersoner får möjlighet att presentera sig. Detta i och
med att inte alla fick möjlighet att presentera sig vid föregående nämndsammanträde.
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§ 19/21

Information - barn- och utbildningsnämndens balanslista
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, föredrar om barn- och utbildningsnämndens
balanslista. Han beskriver förvaltningens sätt att hantera uppkomna ärenden. En av punkterna i
internkontrollplanen är att följa upp att beslut som fattas i nämnden implementeras. I den interna
hanteringen fördelas ansvar och följs upp när ärendet klarmarkerats, stoppats eller inväntar
eventuella andra beslut. Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.

Justerarsignaturer
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§ 20/21

BUN/2019/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för 2020.

Föredrag

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, föredrar en sammanfattning av verksamhetsberättelsen
samt lyfter vissa punkter som beskrivs lite närmare. Carolina Wallberg, controller, föredrar om de
ekonomiska delarna. Nämnden har också möjlighet att under föredraget ställa frågor om
verksamhetsberättelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som biläggs protokollet som bilaga
A.
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som biläggs protokollet som bilaga
B.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden avslutar verksamhetsåret 2020 med ett underskott på 6,6 mnkr. I
relation till nämndens kostnadsomslutning (utfall) är det mindre än 1 procent. Inom nämndens stora
ekonomi återfinns avvikelser jämfört mot budget och jämfört mot prognos inom i princip samtliga
verksamheter. Coronapandemin hade under årets första del en relativt gynnsamt ekonomisk effekt
med relativt hög barn- och elevfrånvaro samtidigt som vikariebehovet förblev lågt. Under den andra
delen av året har sjukfrånvaron ökat relativt våren och orsakat försämrade ekonomiska
förutsättningar. De planerade åtgärderna som fanns inbyggda i Verksamhetsplan och internbudget
för 2020, motsvarande cirka 31,0 mnkr, inte har genomförts i planerad utsträckning. Bedömningen
är att åtgärderna delvis avstannat på grund av coronapandemin. Det innebär att stora delar av de
nödvändiga åtgärderna förskjutits till 2021 och att flera verksamheter går in i 2021 med för stora
organisationer, vilket är en betydande risk för 2021 års budgethållning.
Måluppfyllelsen är bedömd med försiktighet, detta då det inom flera områden råder osäkerhet:
- Nedgången i konjunkturen som coronapandemin inneburit och vad det framöver kommer att
innebära för ungas förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden men också motivation och
framtidstro.
- Verksamheternas förutsättningar att möta de besparingskrav som följer av budget för 2020 och
som till del kommer att överföras till 2021. Verksamheterna har skilda förutsättningar att möta
besparingskraven (olika förutsättningar att utöka barngrupper och klasstorlekar utifrån lokaler,
söktryck etc) vilket riskerar att leda till minskad likvärdighet.
- Vilken effekt de besparingar som gjorts de senaste åren inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden kommer att ha på måluppfyllelsen på sikt. Under 2020 har flera verksamheter,
såväl grundskola som Nynäshamns gymnasium, flaggat för att en allt större grupp elever har svårt
att klara av undervisning i de ordinarie undervisningssammanhangen och behöver särskilt stöd i
form av särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning.
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Flera av de utvecklingsområden som initierats de senaste åren bidrar till att möta dessa
osäkerheter:
- Utveckling av utbildningsutbudet och verksamheten vid Campus Nynäshamn bidrar till att möta
behov av omställning och karriärväxling. Under 2021 ska samarbetet mellan gymnasium och
Campus stärkas i syfte att skapa enkla övergångar från gymnasium till vuxenutbildning.
- Utveckling av lärmiljöernas tillgänglighet och det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet
inom hela utbildningsorganisationen bidrar till att bättre kunna möta eleverna utifrån deras behov
och förutsättningar.
- Arbete med ökad likvärdighet genom nya rektorsområden inom förskolan, Insiktens pedagogiska
centrum, implementering av lärplattform och digitala läromedel.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för
2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för
2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0002/041-52
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2, Internkontroll

Skickas till

Kommunstyrelsen
Controller
Avdelningschefer
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2021.02.23
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 20/21

Yttrande över verksamhetsberättelse 2020
I verksamhetsberättelsen kan vi utläsa att de stora förväntade besparingarna har varit
svåra att genomföra under pandemins år 2020, och att inget av de nio målen anses ha
uppfyllts.
De flesta målsättningar saknar en utveckling överhuvudtaget och några visar
dessvärre en negativ utveckling. Det saknas helt en balans mellan målsättning och
resurser för att nå dem. Det går inte att skylla allt på pandemin, diskrepansen mellan
mål och budgetförutsättningarna är för stor.
I texten beskrivs en hög arbetsbelastning för personalen och stora elevgrupper med
svårigheter att nå måluppfyllelse och befarad sämre kvalitét i verksamheterna.
Det hade därför varit intressant att ta del av personaltäthet, lärartäthet och elevernas
måluppfyllelse i siffror för att senare kunna följa utvecklingen.
Hur stort är elevernas kunskapstapp efter året 2020? Hur kan vi möta det under 2021
och minska personalens arbetsbelastning?
Personalens höga arbetsbelastning kan vi läsa om på många ställen och det är
märkligt att man inte använder sig av en medarbetarenkät för att ta reda på hur
personalen mår och uppfattar sin arbetsgivares attraktivitet. Endast 35% av
personalen 2019 ansåg att de hade en acceptabel arbetsbelastning. En skrämmande
låg siffra som säkert inte var högre år 2020. Inga aktuella siffror anges för 2020 men
trots det anses målet attraktiv arbetsgivare som delvis uppfyllt, vad baseras det på?
Det är nu viktigt att vi utifrån denna verksamhetsberättelse drar slutsatser, ser viktiga
utmaningar inför 2021, balanserar målsättningar och budgetförutsättningar, och
reviderar verksamhetsplanen för 2021.
Socialdemokraterna i Nynäshamn
Gill Lagerberg

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-24

Särskilt yttrande beträffande Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för
2020
Bakgrund
Efter att ha tagit del av barn- och utbildningsnämnden verksamhetsberättelse 2020 är vi allvarligt bekymrade över
det läge som beskrivs. Vi är mycket oroliga över de besparingar som har krävts av barn- och utbildningsnämnden
i flera år. Enligt verksamhetsplanen har de planerade åtgärderna som fanns inbyggda i Verksamhetsplan och
internbudget för 2020, motsvarande 31,0 mnkr inte genomförts i planerad utsträckning. Vi kan inte se att det går
att spara mer i verksamheten. Enligt verksamhetsberättelsen finns det också allvarliga problem med de
besparingskrav som har funnits i budget 2020 och att dessa delvis kommer att överföras till 2021. Dessa
besparingskrav har inneburit att flera verksamheter, såväl grundskola som Nynäshamns gymnasium, har allt större
grupper. Detta har resulterat i att allt fler elever har svårigheter att uppnå målen i dessa stora elevgrupper, vilka är
en följd av besparingskraven. Detta ger minskad personaltäthet och ökande klasstorlekar. En ökande andel elever
behöver därför stöd i form av särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning. Enkelt uttryckt, har de
senaste årens besparingskrav för barn- och utbildningsnämnden inneburit att allt fler elever inte uppnår målen.
Enligt verksamhetsberättelsen finns ett ökat antal elever med stora stödbehov. Enheterna har dock svårt att
erbjuda det stöd som dessa elever behöver för att lyckas. Detta trots att särskilda undervisningsgrupper har
startats för årskurserna F-6 i Lillmogården och årskurserna 7-9 i Stormogården. Nivån på barn- och elevpengen
behöver verkligen ses över. Detta stöds också av att jämfört med andra kommuner med liknande socioekonomisk
sammansättning. Grundskolan är det område där nettokostnadsavvikelsen är störst över tid.
Nettokostnadsavvikelsen har ökat från -20 miljoner 2018 till -36 miljoner 2019. När besparingar görs i det korta
perspektivet, kostar det istället mycket mer i det långa perspektivet, när elever inte når målen behöver de särskilt
stöd i hög omfattning och/eller byter till en skola utanför vår kommun, vilket medför ökade kostnader för vår
kommun, då skolpengen är lägre här än vad vår kommun får betala för platser i andra kommuner.
Vi vänder oss starkt emot att Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara inriktade mot storskalighet
för att effektivisera. Vi anser inte att det finns stordriftsfördelar i en verksamhet som handlar om människor på det
sätt som beskrivs som ett mål i verksamhetsplanen. Alla elever får inte en fungerande skolmiljö i en storskalig
skolmiljö, där de kan bli sitt “bästa jag”. Numera inser man att det inte är eleverna som ska anpassa sig till skolans
förutsättningar utan det är skolan som ska möjliggöra en god skolmiljö för alla elever, vilket inte uppnås med
dessa stora besparingar.
Vi bedömer att inga mål för BUN:s verksamhet är uppnådda, eftersom de inte är mätta. Vi är starkt kritiska till att
åtaganden som t.ex. följande och många andra har status Påbörjad, trots att många av dessa åtaganden
egentligen grundförutsättningar i en väl fungerande skola:
●
●
●

Elever är trygga i barn- och utbildningsförvaltningens skolor och fritidshem: Påbörjad
I Barn- och utbildningsförvaltningens skolor råder studiero: Påbörjad
Eleverna i kommunens skolor har en låg ogiltig skolfrånvaro: Påbörjad Elever som slutar grundskolan eller
gymnasieskolan i Nynäshamns kommun har goda förutsättningar att klara nästa utbildningsnivå:
Påbörjad
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

●
●

Barn- och utbildningsförvaltningen anordnar vuxenutbildning av hög kvalitet som leder till karriärväxling,
etablering på arbetsmarknaden: Påbörjad
Barn- och utbildningsförvaltningen rekryterar, introducerar och behåller engagerade medarbetare med rätt
kompetens: Påbörjad

Det är också bekymmersamt att andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år är lägre i vår kommun än i
länet och i riket. Andelen avgångselever vid ett nationellt program med gymnasieexamen har sjunkit från 94,4%
2019 till 79% 2020. Även andelen elever på yrkesförberedande program, som erhöll gymnasieexamen eller
studiebevis efter 3 års studier har sjunkit från 71,% 2019 till 38,1% år 2020. Det är också mycket allvarligt att
andelen elever som lämnar årskurs 9 och inte går i gymnasieskolan till hösten hela tiden ökar sedan 2012 från
0,9% till 3,7%.
Vi är också mycket oroliga över att implementering av lärplattform och digitala läromedel ses som lösningar och
“quick fix” på de svårigheter som dessa elever har fått i alltför stora elevgrupper. Det är en vanlig missuppfattning
att teknologier ska kunna lösa pedagogiska problem. Så är det inte, vilket mycket forskning visar, särskilt inte som
vi inte kan hitta någonting i verksamhetsplanen om att lärarna ska få/har fått fortbildning i att utifrån pedagogiska
utgångspunkter lära sig hur de kan använda teknologier i sin undervisning.
Det var bara ett par år sedan som lokalförsörjningsplanen angav att det fanns en överkapacitet i vår kommuns
grundskolor. Med tanke på att det sker en ganska blygsam inflyttning till vår kommun, 263 invånare under 2020,
tyder det på bristande planering att det nu bara ett par år senare inte finns plats, vare sig i förskolor eller
grundskolor i vår kommun. Som exempel kan nämnas att Sorunda kommundel har förlorat 450 elevplatser de
senaste fyra åren, p.g.a. två skolor har stängts och högstadiet har flyttats till Vanstaskolan. Verksamhetsplanen
anger nu att ökningen primärt kommer att ske i centrala Nynäshamn och Sorunda fram till 2024, vilket är om bara
tre år. Frågan är hur detta ska lösas?
En annan svårighet när det gäller att erbjuda en skola med god kvalitet är att det fortfarande är svårt att rekrytera
medarbetare med rätt kompetens. Behöriga lärare är avgörande för utbildningens kvalitet och därmed mycket
viktigt, inte minst för de elever som har svårigheter att nå målen. Vår kommun ligger under riksgenomsnittet
beträffande andelen anställda förskollärare, lärare och fritidspedagoger som har pedagogisk högskoleexamen.
Ett annat problem är att det uppdagas, när eleverna kommer upp i årskurser där betyg sätts, att de större
elevgrupperna som har genomförts p.g.a. besparingarna, har medfört att eleverna inte når målen. Redan idag
finns det stora problem med likvärdigheten mellan skolor, upp till 30% skillnad, och stora elevgrupper och
minskad lärartäthet ökar dessa problem. När eleverna inte når målen, ökar också andelen platsköp hos andra
huvudmän, vilket också ökar kostnaderna för Barn- och utbildningsnämnden. För 2020 innebar detta ökade
kostnader på 4,3 mnkr.
Vi anser att det är anmärkningsvärt att trots att Barn- och utbildningsnämnden hade kostnader för sjuklön
motsvarande 4,0 mnkr, så har inte nämnden fått kompensation för detta utan dessa pengar har istället placerats
på finansförvaltningen. Detta måste betraktas som extraordinära kostnader och Barn- och utbildningsnämnden
borde kompenseras för detta.
Vi är mycket kritiska till hur effektivitet följs upp. Till exempel åtagandet: “Barn - och utbildningsförvaltningen är på
ett tidigt stadium involverad i lokalplanering och bidrar till ett effektivt lokalutnyttjande genom genomarbetade
behovsanalyser” som följs upp genom bl.a. följande indikatorer:
●
●

Kvadratmeter/barn eller elev
Lokalkostnad/barn eller elev

Vi kan inte förstå hur detta kan vara ett mått på effektivitet. I Barn- och utbildningsnämnden verksamhet handlar
det om att alla elever ska uppnå sina bästa möjligheter när det gäller kunskaper. Att mäta kvadratmeter/elev eller
lokalkostnad /elev utan att ens ta med i beräkningen hur lokalerna är disponerade, elevernas ålder, när skolan är
byggd m.m. är skrämmande. Samtidigt kan läsa i verksamhetsberättelsen att skolorna är trångbodda och då har
man ju passerat gränsen för effektivitet och den begränsade ytan för antalet elever har istället blivit ett problem,
som påverkar studiero, trygghet, trivsel och möjligheter till lärande negativt.

2021-02-24

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
Ledamot i Kommunstyrelsen
samt ledamot i Kommunfullmäktige
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§ 21/21

BUN/2020/0016/290

Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två
avdelningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. begära att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med två avdelningar.
2. godta den hyresjustering som detta beslut innebär.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga C.

Ärendet

2020-02-19 (§ 24/20) beslutade Barn- och utbildningsnämnden att godta en behovsanalys vilken
pekade på ett ökat behov av förskoleplatser i Ösmo under perioden 2021–2022. Denna
överlämnades till dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag till en förstudie
vilken färdigställdes 2020-04-02. Förstudien pekar på ett antal alternativ till lösningar:
-Ett nollalternativ där man inte bygger ut platserna och erbjuder de tillkommande barnen i Ösmo
plats i Segersäng kombinerat med att vissa erbjuds plats i centrala Nynäshamn.
-Ett alternativ där Hallängens förskola kompletteras med 1–2 avdelningar.
-Utöver ovanstående förslag pekas användande av lokal knuten till Skogsnibble förskola på Ösmo IP,
kvarhållande av den paviljong vid Vansta förskola som nu håller på att avvecklas. Detta alternativ
bedömdes ej hålla måttet eftersom kök och matsal på Vansta förskola ej beräknades ha kapacitet
att klara av en utökning med en avdelning. Lokalen på Ösmo IP är klubblokal för fotbollsklubben och
i längden inte praktisk varken pedagogiskt eller ur ett verksamhetsperspektiv.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att platsbristen under 2021–2022 riskerar att bli
omfattande inom förskolan i Ösmo. Under våren 2021 finns en brist på 30–35 platser. Detta kan
precis klaras med olika åtgärder. Våren 2022 saknas ytterligare 40–50 platser och våren därpå
ytterligare 10–15 platser.
BUN fattade beslut (§ 151/20) om att fördela nytillkomna barn över verksamheterna i kommunen
under våren 2021 för att tillfälligt avhjälpa platsbristen men detta är inte hållbart i ett längre
perspektiv. Ett utredningsuppdrag har inletts för att utreda möjligheter till ett flexibelt nyttjande av
modulerna vid Tallbackaskolan. Detta är avhängigt av att Tallbackaskolans tomställda delar
renoveras. Projektering av detta startar 2022 och det kommer därför att dröja innan detta alternativ
blir aktuellt. Detaljplanering för den förskola som ska ersätta Hallängens paviljonger pågår men den
kommer att färdigställas tidigast 2024. Förstudiens förslag om att utöka Hallängens förskola med 2
avdelningar bedöms därför vara nödvändigt om man ska kunna möta efterfrågan på förskoleplatser
lokalt och inom en rimlig tid.
Ekonomiska konsekvenser av detta alternativ: En beräknad månadskostnad på 106 216 kronor
vilket, förutom hyra för moduler, inkluderar etablering vilken skrivs av på 5 år. Vid avetablering
tillkommer en beräknad kostnad på 222 200 vilken inte är inräknad i avskrivningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 10(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med
två avdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden godtar den hyresjustering som detta beslut innebär.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. begära att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med två avdelningar.
2. godta den hyresjustering som detta beslut innebär.

Yrkanden

Lena Dafgård, (SN), yrkar återremiss med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga yttrande.
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rebecca Ädel, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Barn-och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ska ärendet avgöras idag eller ska ärendet återremitteras. I det fall nämnden beslutar att avgöra
ärendet idag, bifalles förvaltningens förslag då inga ytterligare yrkanden ställts.

Proposition

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att ärendet ska
avgöras idag och därmed att barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Lena Dafgård, (SN), reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0016/290-38
Bilaga 1, förstudie förskoleplatser Ösmo

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolchef förskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-24

Särskilt yttrande beträffande Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två
avdelningar
Bakgrund
I förstudien finns prognoser för befolkningsprognosen för 2019. Nu är det 2021 och vi vet hur många
som flyttade till kommunen 2020. I förstudien förs också ett resonemang om hur behoven är kopplade till
Sunnerby förskola och förskolans flytt till Rumba. Detta är över sedan nästan ett år tillbaka och förskolan
är tillbaka i Sunnerby i nya moduler.
Yrkande
Vi yrkar på en återremiss.
Vi vill:
● att beslutsunderlaget ska uppdateras från prognoser för 2019 till den faktiska
befolkningsutvecklingen för 2020, så att det finns aktuella behovsanalyser som underlag för
beslut.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
Ledamot i Kommunstyrelsen
samt ledamot i Kommunfullmäktige

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

PROTOKOLL

Sida 11(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 22/21

BUN/2020/0068/619

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet
timmar i förskola och pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet gäller perioden 202103-01 – 2021-04-30.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
D.
Tobias Östring, (L), meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars 2020 (BUN § 40/20) om att tillfälligt begränsa antalet
timmar i förskolan för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa, med anledning av
de rådande omständigheterna gällande covid-19. Begränsningen gällde till och med 2020-06-30. I
oktober 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett beslut (BUN § 156/20) angående
antalet timmar i förskolan, där antalet begränsades till 22 timmar per vecka för barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Det beslutet gäller till och med 2021-02-28.
Under höstterminen 2020 och början av vårterminen 2021 har förskolorna haft en fortsatt ansträngd
situation gällande personalförsörjning och hög arbetsbelastning, vilket avhjälpts något i och med
begränsningen av antalet timmar i omsorg för den nämnda gruppen. Sjuktalen bland personalen är
fortsatt hög, vilket delvis härrör från folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att stanna
hemma även vid milda förkylningssymptom. De höga sjuktalen leder till en hög arbetsbelastning för
den personal som arbetar. Vidare försvårar restriktionerna för att minska smittspridning möjligheten
att anlita vikarier för att täcka upp personalbortfall.
Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis behöver vidtas åtgärder i förskolan och
pedagogisk omsorg i syfte att säkra personalförsörjningen och kontinuiteten i verksamheterna. Det
handlar framför allt om att tillse att det finns pedagoger i verksamheterna som bedriver en kvalitativ
undervisning och omsorg. För möjligheten att kunna tillgodose verksamheternas behov föreslår
förvaltningen att den tillfälliga sänkningen av servicenivån för den typ av verksamhet som
kommunen inte har skyldighet att erbjuda förlängs. Enligt skollagen är kommuner skyldiga att
erbjuda minst 15 timmar (8 kap. § 6) i omsorg per vecka för barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga eller arbetslösa. Utöver perioder med tillfällig sänkning under 2020 har Nynäshamns
kommun erbjudit 30 timmar i omsorg per vecka till denna grupp. Förslaget innebär att även
fortsättningsvis minska servicenivån till att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
arbetslösa har möjlighet till omsorg 22 timmar per vecka och att detta ska gälla till och med 202104-30.
Förvaltningen anser att förskoleverksamheternas undervisning är viktig och för att kvalitetssäkra
verksamheterna bör den höga arbetsbelastningen för personalen tas i beaktande och därmed
genomföra en mindre åtstramning av omsorgstimmar. Vidare säkerställer förvaltningen
verksamheternas säkerhet och kvalitet genom dagliga avstämningar gällande personalläge, utöver

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 12(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

de kontinuerliga krisledningsmöten som hanterar uppkomna situationer och frågeställningar rörande
covid-19.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk
omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa.
Beslutet gäller perioden 2021-03-01 – 2021-04-30.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet gäller perioden 202103-01 – 2021-04-30.

Yrkanden

Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag, med hänvisning till sitt särskilt, skriftliga
yttrande.
Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rebecca Ädel, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Maud Sjödén, (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0068/619-12

Skickas till
Handläggare förskola
Skolchef förskola
Rektorer förskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2021.02.23
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 22/21

Yttrande över förlängning av beslut gällande tillfällig
begränsning av antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg.
Vi socialdemokrater har idag yrkat bifall till en förlängning då vi förstår
problematiken i nuvarande situation, men ser fram emot återgång till ordinarie
erbjudande om 30 timmar/vecka för den avsedda målgruppen. Förskolans
verksamhet är betydande för kunskapsinhämtning och det är viktigt att alla barn i
förskoleåldern erbjuds ta del av den minst 30 tim./vecka.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

PROTOKOLL

Sida 13(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 23/21

BUN/2020/0346/003

Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna
Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
E och meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga F.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i mål- och budget för år 2021 - 2024 att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Syftet med nämnden är att ge förutsättningar för en effektiv organisation
för frågor som berör ungdomar i gymnasieåldern och vuxna invånarens möjlighet till utbildning,
arbete och egen försörjning samt stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdragits att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag presenteras dels i form av en utredningsrapport, dels i form
av förslag på nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och revidering av övriga
berörda nämnders reglementen. I förslag till reglementen presenteras nämndens uppdrag samt vilka
uppdrag som kommer att lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder och överlåtas till den
nya nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-12-22 mottagit förslaget och har beretts
tillfälle att yttra sig över detsamma.
Förslaget innebär att ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskola och högre utbildning flyttas från barn- och utbildningsnämnden till den nya
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget innefattar även det kommunala
aktivitetsansvaret. Vidare innebär förslaget att barn- och utbildningsnämnden fortsatt ansvarar för
beslut om mottagande i särskolan.
Förvaltningen har endast yttrat sig över de delar i förslaget som berör barn- och
utbildningsnämndens nuvarande och framtida ansvarsområden.
Barn-och utbildningsförvaltningen har i samråd med avdelningssamverkan och
förvaltningssamverkan upprättat en risk -och konsekvensanalys utifrån den utredning som ligger till
grund för förslaget om inrättandet av en ny näringslivs -och arbetsmarknadsnämnd. Denna risk- och
konsekvensanalys utgör underlag för beskrivningen av vad som bedöms viktigt att säkerställa med
anledning av förslaget. Förvaltningen konstaterar att det primärt är två områden som bedöms
viktiga att säkerställa med anledning av förslaget:
1. Behovet av samordning mellan nämnderna i övergripande frågor.
2. Förutsättningar för ett dela upp fullgörandet av huvudmannaskapet på två nämnder.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 14(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sammanfattande bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att förslaget till reglemente för ny nämnd och förändringen i
barn- och utbildningsnämndens uppdrag kan innebära ett tydligare fokus på de olika skolformerna
inom utbildningsorganisationen, vilket i sin tur kan vara positivt för verksamheternas utveckling.
Dock finns en risk att förändringen skapar stuprör mellan verksamheterna, vilket skulle kunna
försvåra samordning inom de områden som beskrivits ovan. Barn- och utbildningsförvaltningen ser
utifrån detta att uppdelningen av fullgörandet av huvudmannaskapet mellan två nämnder kommer
att innebära ett tydligare ansvarstagande och samordning av huvudmannaskapet på en
nämndövergripande nivå.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Yrkanden

Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för det egna
inlämnade, skriftliga yttrandet.
Mötet ajourneras 14:50-15.05.

Propositionsordning

Barn-och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Bifall mot avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Lena Dafgård, (SN), reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0346/003-2
Bilaga 1, förslag till reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 2, förslag till revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Bilaga 3, utredningsrapport

Skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2021.02.23
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 23/21

Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för
näringslivs-och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till
reviderade reglementen för nämnderna
Vi har idag avstått från att delta i beslutet då vi inte delar förvaltningens försiktigt
positiva ställningstagandet till en ny näringslivs-och arbetsmarknadsnämnd och nya
förslag till reglementen.
Vi ställer oss negativa till en nämnd där verksamheter som lyder under
socialtjänstlagen blandas med verksamheter som lyder under skollagen och andra
förordningar.
Vi anser att en sammanhållen utbildningskedja från förskola till vuxenutbildning är
att föredra, och bäst tas tillvara under en och samma nämnd.
Grundskolan och gymnasiet bör få möjlighet utveckla sitt samarbete för att stärka
övergången mellan skolorna och framför allt till de högskoleförberedande
programmen, vilket vi också tror görs bäst under en och samma nämnd.
Risken finns att det samarbetet kommer i skymundan för arbetet och förstärkandet
av sambandet högskolor och näringsliv
Vi delar dock förvaltningens oro över att de gemensamma intressena såsom till
exempel central elevhälsa, sekretess, kompetensutveckling för lärare samt samverkan
i nuvarande gemensamma förvaltningsfrågor kommer att försvåras.
Till sist ser vi stor risk att inblandade nämnder inte kommer klara de av fullmäktige
fastställda budgetramarna med tanke på de knappa budgetramar våra verksamheter
har att hantera.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-24

Yttrande över remiss gällande en ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Bakgrund
I texten till Mål & budget 2021 föreslogs att en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd skulle inrättas.
Vi anser inte att detta beslut är fattat i kommunfullmäktige, eftersom det inte finns med i någon
beslutssatser som kommunfullmäktige beslutade om i oktober 2020 i samband med Mål & budget 2021.
Vi är uppriktigt oroade över att t.ex. gymnasiet och Campus Nynäshamn ska separeras från Barn- och
utbildningsnämnden. Idag är det i princip obligatoriskt att även gå gymnasiet och ett av problemen är
övergången från grundskolan till gymnasiet. Detta underlättas naturligtvis om samma nämnd är ansvarig
för båda skolformerna och med den föreslagna uppdelningen tror vi att övergången kommer att
försvåras. I vår kommun har vi också problem med att många elever väljer ett gymnasium utanför vår
kommun och vi kan inte se att den föreslagna nämndorganisationen kommer att öka intresset för att gå i
gymnasiet i vår kommun.
Vi ser också de samordningsproblem, som förvaltningen har tagit upp i sitt remissvar. Ytterligare problem
kommer att orsakas av att det blir två myndigheter och att det kommer bli svårt att dela information
mellan myndigheterna.
Mycket av den verksamhet som den nya nämnden ska ansvara för gäller äldre kommuninvånare än
gymnasieungdomar och vi ser en risk i att gymnasiets och gymnasiesärskolans elever inte får tillräcklig
uppmärksamhet, eftersom mycket fokus kommer att bli på att lösa situationen för vuxna invånares
möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning. Om nämnden dessutom ska arbeta med
näringslivsfrågor, blir det många skilda verksamheter som nämnden får som ansvarsområde. Det finns
stor risk att den verksamhet som nämnden kommer att ansvara för blir mycket spretig, alltifrån
gästhamn, näringsliv, yrkeshögskola, aktivitetsansvar till högre utbildning i samverkan med universitet
och högskolor.
Att bryta ut t.ex. försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt enligt 4 kap. socialtjänstlagen
(2001:453) från socialnämnden anser vi är mycket olyckligt. Personer som behöver detta stöd är helt
beroende av att detta fungerar hela tiden och det kommer naturligtvis att uppstå problem när den nya
nämnden ska ta över denna verksamhet.
Nästan alla kommuner som har tagits som exempel för hur andra kommuner har hanterat detta är inte
jämförbara med Nynäshamns kommun, som är en avsevärt mindre kommun. Bara Upplands-Bro
kommun med ca 29 000 invånare har jämförelsevis samma antal invånare som i vår kommun, 28 811
invånare. Täby kommun har ca 72 000 invånare, Sollentuna kommun 74 000, Haninge kommun, ca 92
000 invånare och Nacka kommun har ca 106 000 invånare.
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi är mycket bekymrade över förslaget, eftersom det, som vi ser det, kommer att slå sönder fungerande
strukturer och processer och detta kommer i många fall drabba dem som är i störst behov av stöd och
hjälp.

Yrkande
Vi yrkar avslag till förslaget med ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
Ledamot i Kommunstyrelsen
samt ledamot i Kommunfullmäktige

2021-02-2?

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 24/21

BUN/2020/0345/219

Yttrande över remiss - Trafik- och mobilitetsstrategi
Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
G.
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga H.
Emma Solander, (MP), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga I.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns
kommun, med tillhörande gång- och cykelplan, parkeringsnorm, plan för laddinfrastruktur och
program för transportsystem. 2020-06-25 skickades förslaget på remiss på tjänstemannanivå till
barn- och utbildningsförvaltningen och 2020-12-22 remitterades en delvis omarbetad version till
nämnderna. Sista svarsdag för yttrande är 2021-02-28.
Förvaltningen anser att kommunstyrelsens strategi överlag är välskriven och ser positivt på att
barnkonventionen och barns och ungas roll i trafiken belyses. Vidare hade förvaltningen gärna sett
ett konkretiserande av åtgärder där barns och ungas åsikter tas hänsyn till i planeringen. I trafikoch mobilitetsstrategin står det att det är särskilt viktigt att barns perspektiv beaktas vid
förändringar i trafiknätet, men inte konkreta tillvägagångssätt att utföra detta på. Förvaltningen ser
positivt på att barns och ungas perspektiv redovisas via en trygghetsenkät och hade gärna sett att
avsnittet utvecklades för möjligheten att skapa förutsättningar för att använda barns och ungas
perspektiv i planering av trafikmiljöer som är särskilt viktiga för dem.
Vidare ser förvaltningen gärna att även avsnittet om kollektivtrafik utvecklas till att på ett tydligare
sätt omfatta barns och ungas perspektiv och förhållande till trafiken, då många i stor utsträckning
använder kollektiva färdmedel till skolan. I övrigt har barn- och utbildningsförvaltningen inget att
erinra.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Yrkanden

Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Emma Solander, (MP), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0345/219-2
Bilaga 1, Trafik- och mobilitetsstrategi
Bilaga 2, Gång- och cykelplan
Bilaga 3, Parkeringsnorm
Bilaga 4, Plan för laddinfrastruktur
Bilaga 5, Program för transportsystem

Skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 16(24)

Nynäshamn, 2021.02.23
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 24/21

Yttrande över remiss-trafik- och mobiliseringsstrategi
Vi socialdemokrater har idag yrkat bifall till förvaltningens yttrande men
vill lämna detta tilläggsyttrande.
Trafikfrågor hör inte till våra kunskapsområden
men vill att följande betonas mer i dokumentet.
-

att kommunen säkerställer att det finns säkra skolvägar med separata gångoch cykelbanor
att kommunen säkerställer att det finns säkra parkeringsplatser för
vårdnadshavare att lämna och hämta i närheten av förskolor och skolor

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-02-24

Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns
kommun
Sammanfattning
Vi vill tacka för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat dokument. Vi ser positivt på att
kommunen har en strategi för Trafik- och mobilitet. Vi anser att Barn- och utbildningsförvaltningen har
kommit med ett bra yttrande, som vi ställer oss bakom, men vi vill tillägga följande:

●

att Översiktsplanen behöver vara färdig innan detta dokument kan färdigställas. Översiktsplanen
är ju en plan för hur många människor som ska bo i vår kommun och var de ska bo samt behovet
av kommunal service som barnomsorg, skolor och övrig omsorg.

●

att denna strategi endast prioriterar orterna Ösmo och Nynäshamn.

●

att parkeringsnormen är problematisk för besökande eftersom det finns för få parkeringsplatser i
orten Nynäshamn; merparten av de parkeringsplatser som finns upptas av de boende i orten.

●

att handeln i orten Nynäshamn kommer att missgynnas om inte landsbygdens invånare kan ta
sig dit och inte heller parkera.

Gång- och cykelplan
“Hela kommunens geografiska yta omfattas och planen anger den långsiktiga utvecklingen av gång- och
cykelvägnät inom kommunen, oberoende av väghållare.”
Vi anser att denna strategi endast prioriterar orterna Ösmo och Nynäshamn. Det enda som har hänt
utanför på landsbygden det senaste tio åren är att exploatören, som har byggt Valsta i Sorunda har varit
tvungna att bekosta några hundra meter gång- och cykelväg för att få bygga. Kommunens åtagande att stå för den sista sträckan på ett par hundra meter mellan Valsta och Trollstamalm, har inte
genomförts, trots att kommunen köpte in marken från markägarna för gång- och cykelvägen för ett
antal år sedan.
Det är också mycket anmärkningsvärt att det fortfarande inte finns någon gång- och cykelväg utmed
den livsfarliga väg 225 mellan Ösmo och Spångbro. Detta hindrar möjligheterna att använda cykel på
landsbygden och gör att våra ungdomar inte kan ta sig utan att åka buss, med gles turlista. Med denna
nya strategi så kan vi inte se någon förändring på gång- och cykelplanen för övriga delar av vår
kommun inom nästa tioårsperiod. A
 ndra kommuner samfinansierar med Trafikverket; dvs. kommunen
projekterar och Trafikverket bygger, men inte i den här kommunen annat än i orterna Ösmo och
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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Nynäshamn, där kommunen är väghållare. Detta gör att landsbygden inte har eller kommer att få några
gång- och cykelvägar, t.ex. mellan tätorterna.
Förslag på kompletteringar:
På sidan 9, saknas Fagervik skola (förskola), Kyrkskolan och Sunnerbyskolan under Viktiga målpunkter.
På sidan 10, Segersäng, saknas angivna målgrupper.
På sidan 21, Sorundavägen (väg 542) är en brist att busshållplatsen är trafikfarligt placerad och den
behöver därför flyttas vid Valsta till infarten till Valsta där det är gott om plats, så att passagerarna, t.ex.
många barn och ungdomar kan stå och vänta på bussen säkert vid hållplatsen i stället för att stå mer
eller mindre i diket.
Vid Grödby på Sorundavägen (väg 542) saknas också ett övergångsställe, trots att det är
skolskjutshållplats vid busshållplatsen. Det är ca 30 barn och ungdomar som använder den
busshållplatsen varje morgon. Det är också mycket höga hastigheter där.
Stora Vika, Vikavägen (väg 573), s. 22, behövs en breddad busshållplats på motsatt sida gentemot
Stora Vika, så att de med barnvagnar och rullstolar inte behöver stå i diket och vänta på bussen/kliva av
bussen i diket.

Parkeringsnorm
“Parkeringsnormen gäller vid all ny- och ombyggnation i Nynäshamns kommun. Enligt plan- och
bygglagen ska det finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig
utsträckning på eller i närheten av tomten. Kommunens gator är allmän platsmark och kan inte
regleras så att till exempel endast närboende får parkera längs med gatan. Kommunen har ingen
skyldighet att ordna parkering, däremot ansvarar kommunen för den övergripande
parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.”
Vi ser positivt på att vår kommun har en parkeringsnorm som följer Plan och Bygglagen. Det som blir
problematiskt är att det finns för få parkeringsmöjligheter i orten Nynäshamn (som till stor del upptas av
de boende) för besökare till orten Nynäshamn för att handla och vid större evenemang samt besök till
boende i flerfamiljshus, då kollektiva färdmedel inte går att nyttja på grund av låg turtäthet och i vissa
fall byten som inte passar tidsmässigt.
“Efterfrågan på små lägenheter är stor inom Stockholmsregionen. Med en parkeringsnorm som är
baserad på parkeringsplatser per lägenhet försvåras möjligheten att bygga många mindre
lägenheter. Normen innebär att projekt med små lägenheter måste anlägga fler parkeringsplatser än
projekt med större lägenheter, något som innebär högre kostnader för projekt med små lägenheter.
Det påverkar i sin tur utbudet och efterfrågan. Hyran eller avgiften på lägenheten blir högre.
Vanligtvis så har även boende i små lägenheter i mindre utsträckning en bil jämfört med de som bor
i större lägenheter. Att bygga mindre och många lägenheter försvåras därmed med en norm som är
baserad på parkeringsplats per lägenhet. Därför är parkeringstalet för lägenheter som är mindre än
50 m2 beräknat på bruttoarea (BTA) istället för per lägenhet.”
Vi anser att avgiften (bruksvärde) på parkeringsplats för boende ska tas ut på den som nyttjar
parkeringen och inte slås ut på alla boende i flerfamiljshus/ bestånd.
För att undvika att boende nyttjar besöksparkeringar, bör dessa avgiftsbeläggas med en gratis
tidsgräns.
Parkeringstal verksamheter
“Efterfrågan på parkering varierar mycket beroende på verksamhet och läge. Låga parkeringstal vid
arbetsplatser är ett av de effektivaste sätten att få fler att göra hållbara arbetsresor. Antalet
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parkeringsplatser vid arbetsplatser bör därför hållas lågt och det finns ett maxtal för antalet
bilparkeringar i zon 1.
Behoven av bilparkering för handel skiljer sig åt och påverkas exempelvis av läget, vilka
verksamheter som finns runtomkring, närhet till kollektivtrafik och vilken typ av varor som säljs.
Enligt översiktsplanen ska handel prioriteras i befintliga orter, bland annat då det minskar
resbehovet. Nynäshamns kommun har länge haft en policy att inte tillåta externhandel och detta
tydliggörs i ÖP. Därför avser bilparkeringsnormen för butiker/handel i zon 3 främst
livsmedelsbutiker i småorter.”
Vi undrar vad som menas med hållbara resor?
Nu när vi går mot en elektrifierad transportsektor så kan man ifrågasätta vad hållbara resor innebär? Är
det att inte nyttja den mobilitet som finns med anordningar för transportsystemet?
Kan inte landsbygdens invånare ta sig till orterna, bland annat till orten Nynäshamn, så kommer
sällanköpshandeln där att försvinna och endast innefatta livsmedel.
Cykelpool, cykelverkstad och bilpool är något som vår kommun inte ska planera utan i förekommande
fall hanteras av enskilda intressen eller företag.
Infartsparkeringar
“Strategiskt placerade och rimligt dimensionerade infartsparkeringar är viktigt för att underlätta
kombinationsresor mellan bil/cykel och kollektivtrafiken. Det är i första hand vid
pendeltågsstationerna och större knutpunkter för buss som infartsparkeringar ska finnas. På
landsbygden kan det också finnas behov av mindre cykelparkeringar vid enskilda busshållplatser.
Infartsparkering för cykel bör alltid placeras närmare målpunkten än infartsparkering för bil.”
Infartsparkering för bil är något som behöver satsas på mer, bland annat vid Lidatorp, Ösmo och
Segersäng genom att det inte finns möjligheter att anpassa kollektiva färdmedel mellan tåg och buss.
Vi ser positivt på att vår kommun har en utvecklingsplan om detta, om än blygsam. Den zonindelning
som presenteras i planen är dock inte relevant i stora delar av vår kommun. Den innebär att all fortsatt
exploatering på landsbygden förhindras, där vår kommun äger mycket byggbar mark.
(Stockholmsmarken)

Plan för laddinfrastruktur
Vi bedömer att planen för laddinfrastruktur är inaktuell. Miljönytta / samhällsnytta och användarnytta
bedöms vara begränsad vid ett genomförande av planen. Vi bedömer att störst användarnytta och
miljö/samhällsnytta erhålls om laddmöjligheter erbjuds i områden med flerbostadshus i orterna Ösmo
och Nynäshamn. Ett möjlighet är s.k. lyktstolpssladdning där befintliga lyktstolpar används. Flera olika
lösningar erbjuds och har testats med positiva resultat. Dessa bör studeras av vår kommun innan
ytterligare planering av laddinfrastruktur görs. Se vår motion https://sorundanet.se/2021-02-10/
Program för transportsystemet
Ska vi ha en planering för framtiden eller dåtiden?
Vi har i dag en stor påverkan på miljön med fossila utsläpp av växthusgaser men vi ska planera för att
detta kommer att förändras i framtiden i takt med att elektrifieringen av transportsektorn utvecklas.
Det som blir svårt att påverka är de tunga lastbilstransporterna som kommer via Norviks hamn med
ropax fartygen samt fartygens egna utsläpp. Lastbilar som kommer med dessa fartyg tankar sitt
drivmedel vid avresan och inte i Sverige. Är då detta drivmedel miljöklassat som det i vårt land och när
kommer dessa fordon att vara elektrifierade.
Mätningarna från transportsektorn i remissen motsvarar inte dagens och morgondagens trafik där vi
anser att den tunga trafiken står för och kommer i framtiden stå för en större andel utsläpp av
växthusgaser.
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Fakta
● 30 procent av alla resor är
● kortare än fem kilometer – det tar
● ungefär 20 minuter att cykla.
● 20 procent av alla resor är kortare än två
● kilometer – det tar ungefär 10 minuter att cykla
● eller 20 minuter att gå.
Källa: Trafik för en attraktiv stad, handbok utgåva 3
Nynäshamns kommun är stor till ytan och denna faktaruta har en attraktiv stad som utgångspunkt. Det
kan möjligtvis vara relevant för orten Nynäshamn, men det är inte relevant för planeringen för hela vår
kommun.
Ett hållbart transportsystem
“Transportsystemet är en samhällsbärande nyckelfunktion som de flesta av oss använder dagligen.
Det ska bidra till att ge människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet. Transportsystemet kan både skapa och motverka fysiska och sociala barriärer. För att
lyckas generera socialt hållbara, attraktiva boendemiljöer som erbjuder hög livskvalitet är det viktigt att
planera utifrån människors behov men också platsers förutsättningar och minimal påverkan på
klimatet och miljön. Det är alltså många olika faktorer behöver tas i beaktning när vi skapar ett
hållbart transportsystem i Nynäshamn.”
Ska transportsystemet bara vara hållbart i orten Nynäshamn?
Attraktiv trafik som en del av samhället
“Trafiken är en del av det offentliga rummet och påverkar i hög utsträckning hur en plats uppfattas.
Hur olika miljöer upplevs och används är ett samspel mellan den fysiska infrastrukturen och
människorna som rör sig där. Trafiken ska inte enbart fungera som länkar mellan olika noder utan
vara en integrerad del av det attraktiva, öppna och tillgängliga samhället. Människors livssituation
påverkas av hur transportmöjligheterna är utformade. Det kan bland annat handla om att få tillgång
till socialt viktiga målpunkter såsom arbete, utbildning, sociala aktiviteter, sjukvård eller annan
service. Fokus bör vara att det ska vara enkelt att ta sig dit med gång, cykel eller kollektivt i första
hand. Platser med fler fotgängare upplevs ofta som trygga och därför är det viktigt att samla olika
målpunkter i ett område för att skapa rörelse och ett ökat antal fotgängare. Andelen äldre, barn och
kvinnor är oftast högre bland gångtrafikanterna än bland de andra trafikslagen och därför ska dessa
gruppers behov särskilt tillgodoses vad gäller trygghet, säkerhet, tillgänglighet och gena stråk.
Nya bebyggelseområden i kommunen bör placeras så att de inte kräver nya stora trafikapparater för
att kunna kopplas till befintlig service och andra målpunkter. Planeringen bör utgå från tillgänglighet
snarare än rörlighet, vilket betyder att så många medborgare som möjligt ska ha rimliga avstånd till
aktiviteter i vardagen. Det kan exempelvis betyda att det finns många lokala servicecentra, men
inga externa stormarknader som kräver att kunderna förflyttar sig längre sträckor för att komma dit.
En prioritering av vägburna trafikslag enligt ordningen nedan vid planering, nybyggnation och
ombyggnation bidrar till ett hållbart transportsystem, färre trafikolyckor samt attraktivare och
öppnare samhällen. Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik ska inte försämras till förmån för
biltrafiken vid nya planer och exploateringar.”
Här ser vi återigen planering endast för orten Nynäshamn.
Aktiva transporter
“Nynäshamns kommuns transportsystem ska främja rörlighet i vardagen för alla människor. En aktiv
livsstil och överflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik ger positiva hälsoeffekter då det bidrar
till ökad fysisk aktivitet i vardagen. Men hur vi reser påverkas av vilka möjligheter som finns och
vilket ärende vi har. Fritidsresor tenderar att ha en högre andel bilresor än arbets- eller skolresor. Därför
är det särskilt viktigt att underlätta aktiva transporter för olika typer av fritidsresor.”
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Fritidsresor har en tendens att vara fler och längre i orten Nynäshamn än i stora delar av vår kommun.
På den storstadsnära landsbygden nyttjar man naturen som man har inpå knuten, men i orten
Nynäshamn behöver man olika färdmedel för att ta sig till rekreationställen.

Redaktionella synpunkter
I strategin används omväxlande Nynäshamns stad och orten Nynäshamn. Eftersom “stad” inte finns
som begrepp längre, föreslår vi att orten Nynäshamn används konsekvent. Ibland används också
endast Nynäshamn när man avser hela kommunen och detta behöver förtydligas genomgående i
dokumenten.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige
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Yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn
Barn och Utbildningsnämden 24/2 2021

Paragraf 24/11 Gällande remiss-trafik- och mobiliseringsstrategi
Miljöpartiet anser att arbetet är bra och förstår att många av vägarnas ansvar ligger
hos Trafikverket. Då vi tidigare haft en del planer där nästintill inget genomförts hur
säkerställer ni att det nu ska bli prioriterat och utfört.
I och med detta vill vi gärna:
● se en prioriteringsordning gällande tjänstemännens kunskaper när det gäller
gång och cykelvägar. Med andra ord vilka av den 100 ska påbörjas först?
● se en tidsplanering som säkerställer att detta utförs.

Emma Solander

PROTOKOLL

Sida 17(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 25/21

Information - Handlingsplan för kompetensförsörjning
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, informerar om det förvaltningsövergripande
dokumentet Handlingsplan för kompetensförsörjning. Att ta fram en handlingsplan var ett av
uppdragen i verksamhetsplanen 2020. Handlingsplanen innefattar strategier och insatser som
förvaltningen ska använda sig av för att arbeta med kompetensförsörjning och det ska revideras
årligen. Nämnden har möjlighet att inkomma med frågor.

§ 26/21

Information - Digital utvecklingsplan (DUP)
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, föredrar om den digitala utvecklingsplanen (DUP)
2020-2023. Planen ska möta bland annat regeringens övergripande mål för den nationella
digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Förvaltningen har identifierat ett antal områden som är
viktiga att fånga och planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta med dessa. Nämnden har
möjlighet att inkomma med frågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 27/21

BUN/2020/0264/606

Sammanställning kränkande behandling aug-dec 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden augusti-december 2020.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
J.

Ärendet

Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Varje
enhet som bedriver utbildning eller verksamhet som regleras i skollagen ska till barn- och
utbildningsförvaltningen rapportera inkomna anmälningar om kränkande behandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden augusti-december 2020.

Yrkanden

Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0264/606-3
Bilaga 1, Inkomna anmälningar om kränkande behandling, rapport HT20

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2021.02.23
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 27/21

Yttrande över sammanställning av kränkande
behandling aug-dec.2020
Vi gläds åt att antalet anmälningar har minskat i antal från föregående år. Vi har även
vid ett flertal tillfällen önskat att få ta del av exempel från enheternas arbete med
analys, åtgärd och förebyggande arbete mot kränkningar, samt arbetet med trygghet
och studiero. Då det i skollagen står att huvudmannen är ansvarig för att ett
målinriktat arbete bedrivs mot kränkande behandling bör vi få kännedom och ta del
av det arbetet som utförs. Vi förväntar oss därför att förvaltningen återkommer till
nämnden med ovanstående så att rapporten på så sätt kompletteras.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

PROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

§ 28/21

BUN/2021/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2021-02-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga de inkomna klagomålen, synpunkterna och
förslagen till handlingarna.

Ärendet

1. Förslag gällande hemundervisning, inkom 2021-01-07, svar 2021-02-08.
2. Klagomål gällande staket, inkom 2020-01-16, svar 2021-01-16.
3. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-01-19, svar 2021-01-19.
4. Klagomål gällande elevs situation, inkom 2021-01-26, svar 2021-02-08.
5. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-01-29, svar 2021-02-08.
6. Klagomål gällande personal, inkom 2021-01-29, svar 2021-02-01.
7. Klagomål gällande stöd, inkom 2021-02-04, svar 2021-02-04.
8. Viaskolans sammanställning januari.
9. Klagomål gällande konflikthantering, inkom 2021-02-16, svar 2021-02-16.

-

Skickas till
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§ 29/21

BUN/2021/0001/002

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet
1. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-11, gällande två
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
2. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2020-12-17 – 2021-01-12,
gällande två placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
3. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-18, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
4. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-01, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
5. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-11, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
6. Rapport nr 8/21 (BUN/2021/0001/002-12), delegationsbeslut 2021-01-04 – 2021-01-25,
gällande nyplacering i förskola och pedagogisk omsorg enligt
delegationsförteckningsnummer 11.1.1.
7. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-15, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
8. Rapport nr 14/21 (BUN/2021/0001/002-18), delegationsbeslut 2021-01-01, gällande två
placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
9. Rapport nr 13/21 (BUN/2021/0001/002-17), delegationsbeslut 2021-01-19, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
10. Rapport nr 13/21 (BUN/2021/0001/002-17), delegationsbeslut 2021-01-27, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
11. Rapport nr 12/21 (BUN/2021/0001/002-16), delegationsbeslut 2021-01-04 – 2021-01-26 ,
gällande fem placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
12. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-12, gällande
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
13. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-11 – 2021-01-12,
gällande tre tidsbegränsade anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
14. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-193) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 21(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-24

15. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-192) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
16. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-191) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
17. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-190) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
-
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§ 30/21

BUN/2021/0007/021

Protokoll F-samverkan 2021-02-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2021-02-18 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 med
fackliga representanter 2021-02-18.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, protokoll F-samverkan 2021-02-18
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§ 31/21

BUN/2019/0002/041

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes.

§ 32/21

Aktuellt från förvaltningen
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om aktuellt arbete och situation i förvaltningen.
Bland annat informerar honom situationen i förvaltningen gällande covid-19 som
distansundervisning och hur förvaltningen hanterar eventuella utbrott av smitta. Vidare informerar
hon om eventuella inställda lektioner i grundskolan, statsbidrag om tillfällig förstärkning till
skolväsendet 2021 samt kameraövervakning.
Christina Persson, skolchef förskola, informerar om att förvaltningen har godkänts att delta i ett
ERASMUS-projekt över en 7-årsperiod.
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§ 33/21

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande elevpeng och tillhörande utmaning. Lina
Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att Stockholm stad har bestämt att andra kommuner ska
betala vad Stockholm stad har bestämt i sin prislista. Det pågår en diskussion bland länets
kommuner i frågan, då det riskerar att bli mer kostsamt för kommunerna utöver Stockholm.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande status vid Utsikten. Lina Axelsson Kihlblom,
förvaltningschef, svarar att upphandlingen är klar och Upphandling Södertörn samt
kommunstyrelsen arbetar med ett upprättande av kontrakt.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande projektering av Tallbackaskolan. Lina Axelsson
Kihlblom, förvaltningschef, svarar att förvaltningen tar med sig frågan och återkommer.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande om de tjänster som tillsatts av obehöriga lärare
har varit utlysta samt personaltäthet. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, redovisar de senaste
nyckeltalen (vilka är från 2019) vad gäller personal- och lärartäthet. Vidare redovisar hon siffror vad
gäller behörighet inom förvaltningen samt beskrivning av utlysningen av tjänster.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande informationen vid rapportering av
delegationsbeslut. Frågan besvarades under punkten § 29/21 Redovisning av delegationsbeslut.
Vidare föreslår Gill Lagerberg, (S), att förvaltningen ska presentera hur enheter arbetar med
förebyggande gällande kränkande behandling, trygghet samt studiero. Lina Axelsson Kihlblom,
förvaltningschef, svarar att så ska ske.
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