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Datum: 2020-09-23
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Kommentar:
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KALLELSE
Datum
2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2020-09-23 klockan 13.00
Plats: Landsort och Teams
Vid förhinder kontakta:
carolin.sjostrand@nynashamn.se

_______________________
Marcus Svinhufvud, (M)
Ordförande

______________________
Carolin Sjöstrand
Sekreterare
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KALLELSE
Datum
2020-09-15

Dagordning 2020-09-23
Ärende
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 132/20

Fastställande av dagordning

§ 133/20

Information - Sammanställning kränkande behandling skola och förskola

§ 134/20

Förändring av Ösmo rektorsområden

§ 135/20

Tertialuppföljning 2 för barn- och utbildningsnämnden

§ 136/20

Riktlinjer för tillsyn inom förskolan

§ 137/20

Skolgård till särskolan Idun

§ 138/20

Rekommendation, ny överenskommelse om ungdomsmottagningar

§ 139/20

Information – GDPR, granskning och pågående arbete

§ 140/20

Protokoll F-samverkan 2020-09-17

§ 141/20

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-09-23

§ 142/20

Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-23

§ 143/20

Politikerrapport

§ 144/20

Aktuellt från förvaltningen

§ 145/20

Övriga frågor
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Datum
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Diarienummer
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Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johanson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning kränkande behandling skola och förskola
januari-juni 2020
Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt inkomna anmälningarna för perioden januari-juni, se bilaga 1.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0264/606-1
Bilaga 1, Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling januari-juni 2020

Skickas till
Akten
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Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Förändring av Ösmo rektorsområden
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 F6 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.

Sammanfattning
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.

Ärendet
Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver. Utmaningarna gäller den demografiska
utvecklingen med allt fler äldre och yngre invånare, kompetensförsörjningen och de ökande
investeringsbehoven. En av Nynäshamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om att
tillsammans fokusera på att forma framtidens kommunala uppdrag, för att kunna fortsätta ge
medborgarna en god service. Ett led i detta arbete är att skapa en skolstruktur som ger förutsättningar
för enheterna att bedriva en kvalitativ utbildning med ekonomi i balans. Utgångspunkten ska vara att
skolstrukturen som så långt som möjligt stödjer elevernas trygghet, lärande och kunskapsutveckling.
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Nuläge
De senaste åren har stora förändringar genomförts i grundskolestrukturen i Nynäshamns kommun. I
Sorunda rektorsområde har fyra skolenheter slagits ihop till två och Kyrkskolan gjordes om till en
renodlad F-3 skola medan Sunnerbyskolan blev en 4-6 skola. Från höstterminsstart 2020 kommer dock
årskurs 3 vid Kyrkskolan att flyttas upp till Sunnerbyskolan på grund av platsbrist. Efter
sammanslagningen av skolorna i Sorunda var Sunnerbyskolan och Kyrkskolan varsitt rektorsområde men
sedan ett tag tillbaka ingår båda enheterna i Sorunda rektorsområde med en gemensam rektor.
Sunnerbyskolan högstadium flyttades i samband med läsårsstart 19/20 till Vanstaskolan 4-9. I
centralorten har Humlegårdsskolan F-3 lagts ner och verksamheten har flyttats in i Gröndalsskolan F-9.
Tabell 1: Skolstruktur i Nynäshamns kommun inför läsårsstart 20/21
Skolenheter grundskola
elevantal1
Gröndalsskolan F-9
713
Tallbackaskolan F-3

192

Vanstaskolan F-3

159

Vanstaskolan 4-9

521

Kyrkskolan F-2

154

Sunnerbyskolan 3-6

199

Svandammsskolan F-6

411

Viaskolan F-5

357

Viaskolan 6-9

231

Utifrån ovanstående uppställning kan det konstateras att skolstrukturen i Nynäshamns kommun är
heterogen sett till elevantal och vilka stadier som enheterna omfattar.
Tabell 2: Grundskolans rektorsområden inför läsårstart 20/21
Rektorsområden grundskola
elevantal2
Gröndalsskolan F-9
713
Ömso F-3 (Tallbackaskolan F-3 och Vanstaskolan F-3)

351

Vanstaskolan 4-9

521

Sorunda (Kyrkskolan F-2 och Sunnerbyskolan 3-6)

353

Svandammsskolan F-6

411

Viaskolan F-5

357

Viaskolan 6-9

231

Även sett till rektorsområdenas organisation finns skillnader. Rektorsområden som omfattar låg- och
mellanstadie har en likvärdig struktur om 1-2 skolenheter med mellan 350-400 elever. Verksamheter som
även omfattar högstadiet ser dock relativt olika ut där Gröndalsskolans verksamhet omfattar samtliga
årskurser i grundskolan och har ett elevantal på över 700 medan Vanstaskolan endast har mellanstadie
och högstadie och har ett elevantal om över 500 elever. Viaskolan 6-9 har delar av mellanstadiet och
högstadiet och ett elevantal om något över 200 elever.
Förvaltningens ambition att grundskolorna i Nynäshamns kommun i så stor utsträckning som möjligt ska
följa stadieindelningen i Skollagen (2010:800). Målsättningen är dock även att skapa rektorsområden som
håller samman låg- och mellanstadium enligt modellen F-6, 7-9 eller F-9.
1
2

Avser statistik hämtad från Hypergene och Extens i juli 2020.
Avser statistik hämtad från Hypergene och Extens i juli 2020.
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Förslag organisationsförändring Ösmo RO

I enighet med förvaltningens ambition att skapa en enhetlig skolstruktur sett till enheternas
stadieindelning föreslås en omfördelning av årskurser 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.
Tabell 3: Översikt Ösmo rektorsområden, nuläge och förslag
Rektorsområden Ösmo
Nuläge
Förslag
Ösmo F-3
Vansta 4-9
Antal elever3
366
532
Antal elever4
Antal
51,6
66,6
Antal
heltidstjänster5
heltidstjänster6

Ösmo F-6
570
Ca. 84

Vansta 7-9
300
Ca. 30

Vanstaskolan F-3 och 4-9 har under de senaste åren varit organiserad som en F-9 verksamhet, sedan
som F-5 och 6-9 för att vara organiserad som dagens verksamhet, det vill säga två rektorsområden
omfattande Vanstaskolan F-3 och Vanstaskolan 4-9. Flera översyner av rektorsområdena i Ösmo har
genomförts de senaste åren. Bland annat har grundsärskolans placering utretts samt att det har
genomförts en genomlysning av den administrativa organisationen inklusive ledningsfunktionen (se
Beslut BUN § 40/17 och BUN § 4/17). I oktober 2019 beslutade Barn- och utbildningsnämnden (BUN §
138/18) om att uppdra åt förvaltningen, att tillsammans med rektor för Sunnerbyskolan planera och
verkställa flytt av Sunnerbyskolans elever i årskurs 7-9 till Vanstaskolan 4-9 från och med höstterminen
2019.7
Förslaget om den nya stadieindelningen mellan skolenheterna i Ösmo rektorsområden kommer att
innebära störst förändring för Vanstaskolan 4-9 som får en mindre verksamhet sett till antalet årskurser
och således får en större utmaning i att behålla ekonomisk bärighet. Vanstaskolan 4-9 har sedan ett antal
år tillbaka haft en ansträngd ekonomi. Skolenheten är 3-4 parallellig och har dragits med suboptimala
delningstal då upptagningsområdet har ett utsök. Skolenheten har fritidshemsverksamhet men har svårt
att få volymer i denna då antalet elever som nyttjar fritidshemsverksamheten sjunker stadigt från årskurs
4. Sedan läsårsstart 19/20 tillkom ca. 160 elever, motsvarande tre tvåparellelliga årskurser, från
Sunnerby högstadium till verksamheten.
Tillkomsten av en ny elevgrupp har sannolikt inneburit att rektorsområdets elevgruppssammansättning,
sett till socioekonomiska bakgrundsfaktorer, förändrats. Denna förändring i skolans strukturella
förutsättningar har dock inte fått fullt genomslag i resursfördelningsmodellen. Rektorsområdet har alltså
under 2020 inte tilldelats strukturtillägg motsvarande den elevgruppsammansättning som verksamheten
har eftersom omfördelningen utifrån strukturella förutsättningar bygger på ett genomsnitt över 3 år.8
Detta faktum tillsammans med nämndens generella besparingskrav har givit rektorsområdet en trång
ekonomisk kostym under 2020.

3

Avser juni 2020.
Uppskattning utifrån befintligt elevantal i årskurs 4-6.
5
Avser mars 2020.
6
Uppskattning baserat på befintliga tjänster mars 2020.
7
Nynäshamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen (2018) Verksamhetsförändringar i Sorunda. Tjänsteutlåtande:
BUN/2018/0181/610-1
8
Nynäshamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen (2016) Resursfördelning i nämndens verksamheter Tjänsteutlåtande:
BUN/2016/0086/041-4
4
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Förslaget om organisationsförändringen har diskuterats på arbetsplatsträff vid Vanstaskolan 4-9 och på
lokal samverkan inom rektorsområdet Ösmo F-3. Båda rektorsområdena har gjort en risk- och
konsekvensanalys av förslaget tillsammans med arbetsmiljöombud. Personalen i båda rektorsområdena
lyfter det positiva i möjligheten att följa en elevgrupp från förskoleklass till årskurs 6. Genom att resultat
och måluppfyllelse kan härledas tillbaka till upplägg i de tidigare årskurserna ges goda möjligheter till ett
organisatoriskt lärande och till att utveckla undervisningen, vilket i förlängningen antas ha en positiv
effekt på elevernas kunskapsutveckling. Personalen lyfte också att organisationsförändringen innebär
ökade möjligheter till samarbete mellan låg- och mellanstadie. Då samma rektor följer eleverna under
hela låg- och mellanstadiet minskar också risken för informationstapp vid stadieövergångar. Vidare ses
förslaget som positivt ur ett trygghetsperspektiv då eleverna vid Vanstaskolan F-3 blir kvar i samma
organisation.
Farhågor som lyfts med organisationsförändringen är att arbetsbelastningen kommer att öka. Lärare i
årskurs 4-6 har en oro för att flytten till en F-3 organisation kommer att innebära en övergång till ett
renodlat klasslärarsystem för årskurs 4-6 vilket kan leda till ökad arbetsbelastning, framförallt i årskurs 6
där betyg ska sättas i många ämnen. Lärare i årskurs 7-9 ser att verksamhetens ekonomiska ramar
kommer att bli trängre när verksamheten har färre årskurser. De befarar att förändringen kommer att
innebära nedskärningar och ökad arbetsbelastning vid Vanstaskolan 7-9. Vidare ser båda lärargrupperna
att tjänster kan komma att behöva delas mellan rektorsområdena, vilket i sig innebär en risk för ökad
arbetsbelastning.
Elevhälsan lyfter att Vanstaskolan 7-9 kommer att ha begränsade möjligheter att bemanna samtliga
funktioner i elevhälsan och att tjänsterna kommer att behöva delas mellan rektorsområdena och att detta
kan skapa en dålig arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för elevhälsans personal. Denna farhåga gäller
även för övrig personal i ledningsorganisation och administration. Personal i rektorsområde Ösmo F-3 ser
även rektors ökade arbetsbelastning som en risk. Organisationsförändringen kräver att rektorerna i Ösmo
har ett nära samarbete i schemaläggning och tjänstefördelning gällande såväl undervisande som övrig
personal.

Ekonomiska konsekvenser
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.
Vanstaskolan 7-9 blir ett högstadium med ca. 300 elever vilket är jämförbart elevantalsmässigt med
Viaskola 6-9. Båda verksamheterna erhåller motsvarande basersättning i resursfördelningen för de
åldersintervall som verksamheterna omfattar. En viktig skillnad mellan Vanstaskolan 7-9 och Viaskolan 69 är att Viaskolan 6-9 har haft ett högt söktryck vilket har gjort att de har kunnat ha bra delningstal i
samtliga årskurser. Utifrån Vanstaskolans geografiska läge och med tanke på att en stor del av eleverna
vid Vanstaskolan 7-9 kommer ifrån Sorunda och därför kan ha närmare till grundskolor i andra kommuner
är det troligt att rektorsområdet fortsatt kommer att ha årskurser med sämre delningstal. Detta innebär i
sin tur strama budgetförhållanden. Inför organisationsförändringen bör dock införlivandet av Sunnerby
högstadium i Vanstaskolan 4-9 ha fått ett större genomslag i resursfördelningen vilket innebär att
verksamheten i högre grad blir kompenserad för elevgruppssammansättningen. Det kan därför finnas
utrymme för att öka lärartätheten och/eller skapa mindre undervisningsgrupper eller rent av minska
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klasstorlekarna. Då det kommer att vara en omställningsperiod och då marginalerna för verksamheten är
små räknar förvaltningen dock med att rektorsområdet initialt kommer att göra ett mindre underskott.
Förslaget innebär att fritidshemsverksamheten flyttas över helt från Vanstaskolan 7-9 till Vanstaskolan F6. Fritidshemsverksamheten är idag svår att bedriva med ekonomisk bärighet, kontinuitet och kvalitet
eftersom fritids nyttjas i allt lägre grad ju äldre eleverna blir. Att skapa ett F-6 område i Vansta innebär
att fritidshemsverksamheten får bättre förutsättningar att bära sig ekonomiskt men att verksamheten förs
in i ett större sammanhang innebär också bättre förutsättningar för att utveckla och kvalitetssäkra
verksamheten.

Implementering av organisationsförändring
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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

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

Underlaget till ärendet Tertialuppföljning 2 för barn- och utbildningsnämnden var vid utskicket inte färdigställt. Underlaget
kommer att läggas på bordet till sammanträdet 2020-09-23.
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Tjänsteställe/handläggare
Förvaltningsstab (BUF)
Tommy Nilsson
E-post: tommy.nilsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för tillsyn inom förskolan
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 bedömning

Förvaltningen har utarbetat riktlinjerna i samråd med de tjänstepersoner som bedriver tillsynen av
de fristående verksamheterna. Förvaltningen ser att riktlinjerna hålls tillräckligt generella för att inte
behöva ändras ofta, samtidigt som dokumentet ska utgöra ett bra arbetsdokument för de som
bedriver tillsynen, liksom vara till hjälp för de fristående verksamheterna då de ska tillsynas.

_______________________
Christina Persson
Avdelningschef för 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
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2020/0015/291-34

Tjänsteställe/handläggare
Förvaltningsstab (BUF)
Jonas Torstensson
E-post: jonas.torstensson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Skolgård till särskolan Idun
Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

Särskolan Idun saknar skolgård. I nära anslutning till skolan finns ett grönområde som
verksamheten ser som en möjlig skolgård. Behovsanalysen beskriver behov gällande avgränsning,
tillgänglighet, belysning och förråd. Vidare tar behovsanalysen hänsyn till gällande lagstiftning.

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.

_______________________
Lina Axelsson-Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Bun/2020/0015/291-34
Behovsanalys skolgård Idun
Ritning grönområde/sjukhuset

Skickas till
Rektor särskolan Idun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Skolchef grundskola
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2020/0255/059-2

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carolin Sjöstrand
E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Rekommendation, överenskommelse om
ungdomsmottagningar
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Föreslå att överenskommelsen antas.

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

Ärendet

En överenskommelse gällande uppdrag och samverkan på ungdomsmottagningar är framtagen av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Storsthlm, på uppdrag av presidierna för
regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och Storsthlms politiska beredningar. Arbetet har under sin
gång gått ut på remiss till relevanta intresseorganisationer samt till tjänstemän i alla aktuella
kommuner i länet, inklusive Nynäshamns kommun. Storsthlms styrelse beslutade 4 juni 2020 att
rekommendera kommuner i Stockholms län och Region Stockholm att anta överenskommelsen.
Barn- och utbildningsförvaltningen mottog Storsthlms handlingar den 5 juni 2020 och Storsthlm
önskar få kommunernas ställningstagande senast den 30 november 2020. Överenskommelsen
börjar gälla 1 januari 2021. 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.
Syftet med överenskommelsen är att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna och skapa
förutsättningar för en likvärdig, jämlik och jämställd verksamhet. Vidare syftar dokumentet till att
ligga till grund för god samverkan mellan de berörda kommunerna. Det som godkänns vid ett
antagande av överenskommelsen är en gemensam inriktning och ett gemensamt innehåll för
verksamheten, bestämmelser kring samverkan och samarbete samt uppföljning och
verksamhetsutveckling.
Överenskommelsen innebär att undertecknade parter följer inriktning, innehåll och bestämmelser i
sin verksamhet enligt följande:
1. Verksamhetens målgrupp är ungdomar 12-22 år som bor eller vistas i Stockholms län.
2. Verksamhetens uppdrag är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland ungdomar.
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3. Verksamheten måste vara tillgänglig, sett till avstånd, behov och besöksformer.
4. Verksamheten har ett tilldelat geografiskt område och ansvarar för att de utåtriktade uppdragen
utförs inom sagda område.
5. Verksamheten ska utföra utåtriktat arbete, där minimum är årliga klassbesök för verksamhetens
geografiska upptagningsområde.
6. Verksamhetens grundbemanning ska vara minst en barnmorska och en kurator, samt tillgång till
läkare knuten till mottagningen. Verksamhetens samtliga personal ska ha kompetens om
adolscensutveckling och sexuell utveckling och tjänsterna barnmorska, kurator och läkare ska ha för
ändamålet adekvat utbildning.
7. Verksamheten ska dokumentera enligt gällande lagstiftning och informera ungdomarna på vilket
sätt deras besök dokumenteras.
Samverkan och samarbete ska ske på olika nivåer inom verksamheten enligt följande:
1. Mellan region och kommun.
2. Mellan ungdomsmottagningar i länet.
3. Mellan mottagningar och andra aktörer.
Verksamhetens arbete ska kontinuerligt och systematiskt följas upp och utvärderas samt ha en för
målgruppen anpassad klagomåls- och synpunktshantering. Vidare ska angiven statistik föras på
årsbasis och verksamheten ska också utvärdera besökande ungdomars upplevelse av sitt besök.
Avslutningsvis ska ungdomsmottagningens verksamhet vara avgiftsfri.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser positivt på den framtagna överenskommelsen och möjligheten för
ungdomsmottagningarna att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämlik och jämställd verksamhet.
Ungdomsmottagningars uppdrag är att främja ungdomars hälsa och överenskommelsen har
möjlighet att stärka ungdomsmottagningarna i detta uppdrag. Vidare ska barnkonventionen
genomsyra all verksamhet i Nynäshamns kommun och förvaltningen bedömer att
överenskommelsen skapar förutsättningar för att göra detta, i enlighet med de grundläggande
principerna, icke-diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3) rätt till liv, överlevnad och
utveckling (artikel 6), samt åsiktsfrihet (artikel 12).
Förvaltningen gör bedömningen att överenskommelsen bör antas.

_______________________
Lina Axelsson-Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

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

Skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschef stöd och utveckling
Akten

F-samverkansmötet hade vid tiden för utskicket ännu inte hållits. Protokollet från F-samverkan kommer att läggas på
bordet till sammanträdet 2020-09-23.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2020/0008/108-207

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carolin Sjöstrand
E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-09-23
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendet

Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt datum när dessa besvarats.
1. Klagomål gällande byte av avdelning förskola, inkom 2020-08-13, svar 2020-08-13.
2. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-08-19, svar 2020-08-19.
3. Klagomål gällande användning av brandtrappa, inkom 2020-08-09, svar 2020-09-09.

Klagomålen och synpunkterna finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

j

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2020/0001/002-113

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carolin Sjöstrand
E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-23
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet

1. Rapport nr 49/20 (BUN/2020/0001/002-102), delegationsbeslut 2020-05-27, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
2. Rapport nr 49/20 (BUN/2020/0001/002-102), delegationsbeslut 2020-08-11, gällande viss
anställningsform enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
3. Rapport nr 51/20 (BUN/2020/0001/002-104), delegationsbeslut 2020-01-08, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
4. Rapport nr 53/20 (BUN/2020/0001/002-106), delegationsbeslut 2020-08-12, gällande viss
anställningsform enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
5. Rapport nr 54/20 (BUN/2020/0001/002-107), delegationsbeslut 2020-08-13, gällande två
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
6. Rapport nr 51/20 (BUN/2020/0001/002-104), delegationsbeslut 2020-01-08, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
7. Rapport nr 58/20 (BUN/2020/0001/002-112), delegationsbeslut 2020-08-17, gällande två
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
8. Delegationsbeslut 2020-08-25 (BUN/2020/00023/041-7), delegationsbeslut gällande
investeringsmedel enligt delegationsförteckningsnummer 6.10.
9. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-11, gällande tre
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
10. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-15, gällande
placering på fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
11. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-19, gällande
anpassad studiegång enligt delegationsförteckningsnummer 21.1.
12. Rapport nr 60/20 (BUN/2020/0001/002-115), delegationsbeslut 2020-08-01, gällande
nyplacerade barn i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
13. Ordförandebeslut 2020-09-02 (BUN/2020/0261/718-12), gällande överklagande av
förvaltningsrättens dom 12388-20.
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Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.
l

Skickas till
Akten

