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  Anslag 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2020-09-09 kl. 08.30-09.27 

Beslutande 

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 

Mikael Persson, (L), vice ordförande  

Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 

 

 

  

Övriga deltagare 
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  

Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  

Christina Persson, skolchef förskola 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 

  

Paragrafer 
§§ 58-63 

 

Justeringens plats och tid 
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Ordförande 
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Innehållsförteckning              

 § 58/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 59/20 Förändring av Ösmo rektorsområden  

§ 60/20 Riktlinjer för tillsyn inom förskolan  

§ 61/20 Skolgård till särskolan Idun  

§ 62/20 Rekommendation, ny överenskommelse om ungdomsmottagningar  

 § 63/20 Övriga frågor 
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§ 58/20  

 Fastställande av dagordning 

 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rådande situation med anledning av covid-19.  

 

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 59/20 BUN/2020/0073/611- 

Förändring av Ösmo rektorsområden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och 

verkställa byte av rektorsområde för årskurs 4-6 i Ösmo från Vanstaskolan 4-9 till 
Vanstaskolan F-3 till terminsstart höstterminen 2021.  

2. den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan 

F-6 och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett 
rektorsområde.  

3. de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021.  
4. omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet 

21/22.  

Reservationer och särskilda yttranden  
Gill Lagerberg, (S), anmäler att Socialdemokraterna lämnar beslutet utan eget ställningstagande, i 

och med att nämnden inte ännu kunnat ta del av F-samverkansprotokoll och risk- och 
konsekvensanalys i ärendet.  

Ärendet 
Under 2020-2021 kommer grundskoleorganisationen i Nynäshamns kommun att ses över i flera 

avseenden. Syftet är att skapa en grundskoleorganisation som är ekonomiskt hållbar utifrån 

kommunens budgetförutsättningar de kommande åren. Organisationsförändringarna syftar också till 
att skapa en grundskoleorganisation som främjar elevernas trygghet, lärande och utveckling och 
som bidrar till att grundskolan i Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet.  

I den nuvarande grundskoleorganisationen har verksamheterna olika förutsättningar. Strukturella 

snedfördelningar kompenseras genom resursfördelningen men organisatoriska skillnader så som 
skolors storlek kompenseras inte sedan landsbyggdstillägget togs bort 2017. Att driva ett 

rektorsområde med ett litet elevunderlag ställer stora krav på rektorsområdets organisation och ger 
extra stora utslag i skrala ekonomiska tider. Som huvudman har kommunen en skyldighet att skapa 

förutsättningar för en likvärdig utbildning och att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt.   

Ett första steg i denna förändring av rektorsområdena är att en omfördelning av årskurser görs i 
Ösmo rektorsområden som idag består av Vanstaskolan F-3, Vanstaskolan 4-9 och Tallbackaskolan 

F-3. Förslaget innebär att årskurs 4-6 flyttas från Vanstaskolan 4-9 till Vanstaskolan F-3. Den nya 

organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan F-6 och 
Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett rektorsområde.  

Förslaget innebär att årskurserna 4-6 budgetmässigt överförs från det nya rektorsområdet 

Vanstaskolan 7-9 till den nya enheten Vanstaskolan F-6 i samband med årsskiftet 20/21. Förslaget 
innebär inga ökade kostnader i form av skolskjuts eller utökning av lokaler.  

Förslaget innebär att Vansta F-6 får bättre organisatoriska förutsättningar för att hålla budget i 
balans. Fler årskurser ger verksamheten möjlighet att reglera årskurser med sämre delningstal. Då 

Vanstaskolan 4-9 har ett utsök bedöms en organisation enligt principen F-6 och 7-9 innebära att 

eleverna stannar kvar inom rektorsområdena eftersom skolstrukturen inte ”uppmuntrar” till skolbyte 
i årskurs 4. Genom att elever stannar kvar i organisationen ges verksamheten bättre 

planeringsförutsättningar och kan bibehålla delningstal som innebär att organisationen får en 
ekonomisk bärighet.  
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Under våren 2021 ska rektorerna i samråd med arbetsplatssamverkan ta fram en plan för hur 
organisationsförändringen ska genomföras. I detta arbete bör de risk- och konsekvensanalyser som 
upprättats utgöra underlag.  

Då omfördelningen av budgeten kommer att ske först till årsskiftet 21/22 är förvaltningens ambition 

att under hösten 2021 så långt som möjligt följa upp respektive rektorsområdes ekonomi utifrån den 
nya organisationen för att säkerställa ekonomisk bärighet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och 

verkställa byte av rektorsområde för årskurs 4-6 i Ösmo från Vanstaskolan 4-9 till 

Vanstaskolan F-3 till terminsstart höstterminen 2021. 
- Att den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där 

Vanstaskolan F-6 och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 

utgör ett rektorsområde.  
- Att de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021. 

- Att omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet 
21/22.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och 
verkställa byte av rektorsområde för årskurs 4-6 i Ösmo från Vanstaskolan 4-9 till 

Vanstaskolan F-3 till terminsstart höstterminen 2021.  

2. den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan 
F-6 och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett 

rektorsområde.  
3. de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021.  

4. omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet 
21/22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0073/611-1  
Bilaga 1, PM angående struktur för grundskolorna i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Skolchef grundskola  

Rektor Vanstaskolan F-3  

Rektor Vanstaskolan 4-9  
Controller 
Akten 
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§ 60/20 BUN/2020/0252/003 

Riktlinjer för tillsyn inom förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.  

Ärendet 
Nynäshamns kommun är genom barn- och utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt. Den kommun som beslutat om ett 

godkännande har då också ett tillsynsansvar av de verksamheterna. Därför gör barn- och 
utbildningsförvaltningen regelbundet tillsyn av fristående verksamheter med stöd av 26 kapitlet 

skollagen (2010:800). 
 

Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén i de fristående verksamheterna och att kontrollera att 

de lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att 
utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning. Det är tillsynsmyndigheten, i det här fallet 

Nynäshamns kommun, som avgör när, om och vilken typ av tillsyn som ska genomföras. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande per 27 augusti 2020 

Riktlinjer för tillsyn inom förskolan, daterade 27 augusti 2020 
 

Skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef för förskolan 

Avdelningschef för förvaltningsstaben 
Akten 
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§ 61/20 BUN/2020/0015/291- 

Skolgård till särskolan Idun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. överlämna behovsanalysen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en 
förstudie. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), anmäler att Socialdemokraterna lämnar beslutet utan eget ställningstagande, i 

och med att nämnden inte ännu kunnat ta del av F-samverkansprotokoll och risk- och 
konsekvensanalys i ärendet.  

Ärendet 
I nära anslutning till Idun finns ett grönområde (se bifogad ritning) vilken ägs av 

fastighetsavdelningen och Mex (Mark och exploatering).  Om verksamheten kan nyttja denna eller 

likvärdig yta i nära anslutning till Idun som skolgård så behövs miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens hjälp med att iordningställa skolgård enligt det som beskrivits i 

behovsanalysen. När detta är gjort är tanken att Naturskolan ska färdigställa resterande (lekredskap 
och så vidare) vilket finansieras av projektpengar från Boverket.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna behovsanalysen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en förstudie. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna behovsanalysen till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en förstudie. 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Bun/2020/0015/291-34 

Behovsanalys skolgård Idun 
Ritning grönområde/sjukhuset 

Skickas till 
Rektor särskolan Idun 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Skolchef grundskola 
Akten 
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§ 62/20 BUN/2020/0255/059- 

Rekommendation, ny överenskommelse om 
ungdomsmottagningar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. föreslå att överenskommelsen antas.  

Ärendet 
En överenskommelse gällande ungdomsmottagningar har framtagits av Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Storsthlm och skickats som rekommendation av 

Storsthlm till länets kommuner. Under arbetet har överenskommelsen gått ut på remiss till relevanta 
intresseorganisationer samt tjänstemän i alla aktuella kommuner i länet. Syftet med 

överenskommelsen är att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna och skapa förutsättningar för en 

likvärdig, jämlik och jämställd verksamhet. Överenskommelsen innefattar frågor kring 
verksamhetens inriktning, det utåtriktade arbetet, kompetens och samverkan. Storsthlm lyfter i sin 

rekommendation att en gemensam överenskommelse bidrar till samsyn om uppdraget vilket i sin tur 
skapar goda förutsättningar för samarbete i en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region 
och kommun. 

Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen och de förutsättningar som den möjliggör för 
ungdomsmottagningarna. Förvaltningen bedömer att överenskommelsen bör antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

    1. föreslå att överenskommelsen antas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

2. föreslå att överenskommelsen antas.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

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

Proposition 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0255/059-2 
Bilaga 1, Överenskommelse samverkan och uppdrag, Stockholms ungdomsmottagningar 

Bilaga 2, Rekommendation Överenskommelse ungdomsmottagningar 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Avdelningschef stöd och utveckling 

Akten 
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§ 63/20  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rådande situation med anledning av covid-19. 

Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, svarar att det inte finns något att rapportera 
gällande smittspridning från gymnasie- och vuxenutbildningen.  

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att det är god närvaro inom 
grundskolan.  

Christina Persson, skolchef förskola, svarar att det är något lägre närvaro inom förskolan men detta 
kan också bero på inskolningsperioden.  

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, svarar att det inte finns några avvikelser att rapportera 
inom förvaltningen. 

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande närvaro vid nämnden under rådande 

situation med anledning av covid-19. Han informerar om att max antal ledamöter bör vara 7, det vill 
säga en från varje parti samt tre från alliansen enligt den politiska överenskommelsen mellan 
gruppledarna som har förlängts.  
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