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Paragrafer
§§ 60-77
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Övriga deltagare
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab
Christina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grundskola
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Claes Kilström, fastighetschef §§ 60-64
Personalrepresentant, Lärarförbundet
Personalrepresentant, Lärarnas Riksförbund
Henrik Schmidt, kommunikatör
Cajsa Johansson, utredare
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare
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Justerarsignaturer

Fastställande av dagordning
Genomförande av tillbyggnad på Vansta förskola
Ansökan om godkännande för att starta fristående förskola (I ur och skur)
Utvärdering av konceptförskola Cykelskogen
Omlokalisering av Sunnerby förskola
Utökat lokalbehov Tallbacka grundskola
Riktlinjer för vitesföreläggande av vårdnadshavare i samband med skolplikt
Reviderade riktlinjer för placering i fritidshem
Svar på remiss- informationssäkerhetspolicy Nynäshamns kommun
Former för information till nämnden
Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-15
Protokoll F-samverkan och skyddskommittémöte 2020-04-02
Redovisning av klagomål och synpunkter 2020-04-15
Anmälningsärenden 2020-04-15
Politikerrapport
Aktuellt från förvaltningen
Övriga frågor
Diskussion verksamhetslokaler
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§ 60/20

Fastställande av dagordning
Nytt ärende § 64/20 Flytt av paviljonger Rumba förskola läggs till dagordningen.
Carl Marcus (SD) anmäler en övrig fråga om problem med Teams i skolan.
Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
__________________________________
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§ 61/20

Dnr BUN/2019/0019/290-

Genomförande av tillbyggnad på Vansta förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillbyggnationen av en ny avdelning på Vansta förskola
genomförs enligt föreslagen kalkyl.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att projektera för en
ny avdelning på Vansta förskola 2019-09-25 § 111. Projekteringen är klar och kalkylen indikerar en
kostnad på 11.5 miljoner.
Vansta förskola utgörs av fyra avdelningar samt en tillfällig paviljong motsvarande en avdelning.
Förskolan är i behov av att öka kapaciteten och det föreligger även platsbrist i Ösmo som område. Barnoch utbildningsnämnden har tagit fram en övergripande behovsanalys för förskoleplatser i Ösmo
(§ 24/20 BUN 2020-02-19) vilket delgetts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
I barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-17 framgick två alternativ för en
permanent tillbyggnad omfattande en avdelning:
1. Avlägsna den befintliga paviljongen och ersätta den med en permanent avdelning.
2. Utöka förskolan med en permanent avdelning och låta den tillfälliga paviljongen stå kvar ett tag till.
Det som skulle vara avgörande i valet av alternativ var utifrån 2019 års befolkningsprognos och i dialog
med fastighetsavdelningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit beslut på framtagna programhandlingar för en
tillbyggnad på Vansta förskola med alternativet att låta den tillfälliga paviljongen stå kvar under
byggnation och därmed sätta tillbyggnaden på andra sidan om förskolan. Detta ger möjlighet till att
beslut om att behålla paviljongen kan anstå till det är klarlagt vilka lösningar som kan behövas avseende
det utökade behovet av förskoleplatser i Ösmo. Om paviljongen behålls är det av vikt att, i samband med
det, utvärdera om kökets kapacitet behöver åtgärdas.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottet lämnar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillbyggnationen av en avdelning på
Vansta förskola genomförs enligt föreslagen kalkyl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2019/0019/290-32
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 60/20
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Skickas till
Skolchef förskola
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 62/20

Dnr BUN/2019/0217/718-

Ansökan om godkännande för att starta fristående
förskola (I ur och skur)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Godkänna ansökan om att starta fristående förskola I Ur och skur.

Ärendet
Ansökan om att starta fristående förskoleverksamhet inkom från Friluftsfrämjandet I ur och skur
utveckling den 25 november 2019. Komplettering inkom den 7 januari 2020.
Det är Nynäshamns kommun som ska bedöma om huvudmannen för den enskilda förskolan har
förutsättningar att följa skollagen (2010:800), läroplanen för förskolan (LPfö18) samt kommunens
riktlinjer och övriga föreskrifter.
I ansökan anger I ur och skur att ”utgångspunkter är friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat
lärande, natur- och miljökunskap med ett medvetet ledarskap.” Av ansökan framgår också att
verksamheten planeras att ha sex avdelningar (100 – 120 barn) och cirka 20 anställda.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Godkänna ansökan om att starta fristående förskola I Ur och skur.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Godkänna ansökan om att starta fristående förskola I Ur och skur.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Ansökan om att starta fristående förskola
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0217/718-4

Skickas till
Akten
Sökande
Handläggare, förskola
Skolchef, förskola
Controller
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§ 63/20

Dnr BUN/2020/0086/714-

Information - Utvärdering av konceptförskola
Cykelskogen
Christina Persson, skolchef förskola, redogör för den utvärdering som genomförts av konceptförskolan
Cykelskogen.
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§ 64/20

Dnr BUN/2020/0015/291-

Omlokalisering av Sunnerby förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att alternativ 3 i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag, flytt av kök och matsal kompletterat med upphandling av
avdelningar i övrigt, godkänns, om det efter beredning av ärendet bedöms att synnerliga skäl
föreligger.
2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ett särskilt tillskott av
medel görs för att finansiera den föreslagna förändringen.
3. ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram bygglovshandlingar
och inleda bygglovsprocessen i avvaktan på beslut från kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden
Carl Marcus, (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Lena Dafgård, (SN), Gill Lagerberg, (S), Emma Solander, (MP), Johan Forsman, (S), och Ingrid
Bergander, (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Sedan 2014 finns rapporter om allvarliga brister i inomhusmiljön på Sunnerby förskola. I januari 2019
beslutade Barn- och utbildningsnämnden (Bun) att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(Msn) att genomföra en ombyggnad som innebar att förskolan inrymdes i Sunnerbyskolans lokaler.
Ombyggnationen stoppades i Msn sedan de ekonomiska kalkylerna visade sig vara bristfälliga.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2020 verkställa evakuering av Sunnerby förskola till
Rumba förskola. Samtidigt beslutade Bun att uppdra åt Msn att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga
lokaler för Sunnerby förskola i Sorunda. Nämnden framhöll i sitt underlag vikten av att barngruppen och
arbetslaget hölls ihop när olika förslag tas fram.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april 2020 att godkänna ett antal alternativa
förslag och skicka underlaget till Bun för ställningstagande. Av underlaget framgår att det enda alternativ
som Msn med säkerhet ser följer upphandlingsbestämmelserna är att etablera nya paviljonger efter
förnyad konkurrensutsättning. Alternativet innebär att nya paviljonger upphandlas i sin helhet. Kostnaden
för insatsen beräknas till 25 miljoner kronor varav knappa tio miljoner avser etablerande av en tillfällig
paviljong i Sunnerby.
Ur ett verksamhetsperspektiv vore alternativ tre i sammanställningen – att använda kök och matsal och
att komplettera med nya avdelningar – det mest gynnsamma. Inte minst tidplanen talar starkt för detta
alternativ. Buf anser att det finns en betydande risk för att kommunen inte klarar att leverera enligt det
ansvar som kommunen har enligt skollagen om en temporär insats inte kan genomföras skyndsamt.
Om det inte är möjligt att genomföra prioriteringar när det gäller andra lokalprojekt för att möta de
ökade kostnaderna som detta förslag innebär anser därför barn- och utbildningsförvaltningen att
kostnaderna behöver skjutas till nämndens budget för året. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden
hemställer hos kommunstyrelsen om att nämndens budgetram utökas för att möta de oförutsedda
kostnader som evakueringen och de tillfälliga lokalerna medför. Det bör noteras att i den kostnadskalkyl
Justerarsignaturer
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som presenteras ingår inte kostnader för lösöre, IT-installationer, evakueringskostnader eller andra
kostnader som sammanhänger med att återställa området.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att alternativ 3 i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag, flytt av kök och matsal kompletterat med upphandling av
avdelningar i övrigt, godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ett särskilt tillskott av
medel görs för att finansiera den föreslagna förändringen.

Förslag under mötet
Marcus Svinhufvud, (M) yrkar att det till att-sats 1 görs följande tillägg:
- […] om det efter beredning av ärendet bedöms att synnerliga skäl föreligger.
Samt att följande att-sats (att-sats 3) läggs till beslutet:
3. Barn- och utbildningsnämnden ger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
skyndsamt ta fram bygglovshandlingar och inleda bygglovsprocessen i avvaktan på beslut från
kommunstyrelsen.
Mikael Persson, (L) yrkar bifall till att-sats 2, bifall till att-sats 1 med Marcus Svinhufvuds, (M)
tilläggsyrkande samt bifall till Marcus Svinhufvuds, (M) yrkande om ny att-sats (att-sats 3).
Bengt-Göran Petersson, (KD) yrkar bifall till att-sats 3.
Lena Dafgård, (SN) yrkar att att-sats 1 ändras enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att alternativ 1, uppföra nya paviljonger i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
förslag genom att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Hyresmoduler 2018 SKI,
godkänns.

Beslutsgången
Ordförande ställer förvaltningens förslag till att-sats 1 med Marcus Svinhufvuds, (M) tilläggsyrkande mot
Lena Dafgårds, (SN) förslag till att-sats 1. Ordförande finner att Marcus Svinhufvuds, (M) förslag bifalles.
Lena Dafgård, (SN) begär votering.
Votering genomförs genom att Marcus Svinhufvuds, (M) förslag ställs mot Lena Dafgårds, (SN) förslag.
Ja = bifall Marcus Svinhufvuds, (M) yrkande avseende att-sats 1.
Nej = bifall Lena Dafgårds, (SN) yrkande avseende att-sats 1.
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Omröstningsprotokoll
Tjänstgörande ledamöter
Marcus Svinhufvud (M)
Jimmy Norell (M)
Mikael Persson (L)
Maud Sjödén (C)
Bengt Göran Petersson (KD)
Gill Lagerberg (S)
Johan Forsman (S)
Ingrid Bergander (S)
Emma Solander (MP)
Lena Dafgård (SN)
Carl Marcus (SD)
Sammanställning

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

5

X
1

Ordförande finner att förslagen har fått lika många röster. Ordförande har med detta den utslagsgivande
rösten och finner att Marcus Svinhufvuds, (M) yrkande bifalls.
Ordförande ställer bifall till att-sats 2 mot avslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller attsatsen.
Ordförande ställer bifall till att-sats 3 mot avslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller attsatsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0087/290-1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/20, MSN/2020/0557/291-3
Bilaga 1, MBL-protokoll
Bilaga 2, ritningar över framtaget förslag

Skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Rektor Sunnerby förskola

Mötet ajourneras kl. 13.35
Mötet återupptas kl. 14.01
Mötet ajourneras kl.14.48
Mötet återupptas kl. 15.11
Mötet ajourneras kl. 15.21
Mötet återupptas kl. 15.27
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§ 65/20

Dnr BUN/2020/0015/291-

Utökat lokalbehov Tallbacka grundskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. att överlämna behovsanalysen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en
förstudie.

Protokollsanteckning
Johan Forsman, (S) har inkommit med en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Ärendet
Tallbacka grundskola är sen 2017 evakuerade från delar av Tallbackaskolan. Verksamheten bedrivs idag
på Lillbacka och Minibacka (paviljonger). Läsårsstart hösttermin 2017, då paviljongerna var på plats, var
det 168 elever och höstterminsstart 2020 var det 206 elever. Det utökade elevantalet innebär att
verksamheten har ett behov av större lokalyta. Det finns även behov av större personalrum, rum för
skolsköterska, kontor för rektor och så vidare. Förvaltningen har utarbetat en behovsanalys, se bilaga 1,
tillsammans med verksamheten som ska ligga till grund för en förstudie för att finna alternativa lösningar
för det ökade lokalbehovet.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. beslutsunderlaget inför utskicket till Barn- och utbildningsnämnden kompletteras med protokoll
över skicket på de lokaler som ombyggnationen gäller.
2. att överlämna behovsanalysen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en
förstudie.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0015/291-4
Bilaga 1, Behovsanalys Tallbacka
Bilaga 2, Ritning över Tallbackaskolan

Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 13

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-15

§ 66/20

Dnr BUN/2020/0065/606-

Riktlinjer för vitesföreläggande av vårdnadshavare i
samband med skolplikt
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. återta delegationen gällande beslut om föreläggande och vitesföreläggande av vårdnadshavare
(punkt 10.10 i delegationsordningen).
2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning justeras i enlighet med beslutet i att-sats 1.
3. antar riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § Skollagen (SFS
2010:800).

Ärendet
Vårdnadshavare är enligt skollagen skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt (SkolL 7 kap. 20 §).
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Detta gäller oavsett om eleven går i kommunens egna
skolor eller i en skola hos annan huvudman. Ett föreläggande får förenas med vite (SkolL 7 kap. 23 §).
Föreläggande vid vite betyder att ett penningbelopp kan dömas ut om vårdnadshavaren inte följer
föreläggandet. Kommunen använder sig av föreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta
med situationen på andra sätt och det konstaterats att vårdnadshavaren har del i att eleven fortsatt inte
kommer till skolan. Förvaltningen har tydliggjort principerna för föreläggande och vitesföreläggande av
vårdnadshavare i samband med skolplikten i nya riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden föreslås
anta.
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat rätten att fatta beslut om föreläggande och
vitesföreläggande av vårdnadshavare i samband med upprätthållande av skolplikten till skolchef för
grundskolan (se delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden 10.10). Föreläggande, och
framförallt föreläggande vid vite, är en ingripande åtgärd mot den enskilde och kan anses vara av
principiell beskaffenhet. Förvaltningen bedömer att det därför finns skäl till att beslutet ska fattas av
barn- och utbildningsnämndens enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) och att nämnden
således ska återta delegationen i dessa ärenden.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. återta delegationen gällande beslut om föreläggande och vitesföreläggande av vårdnadshavare
(punkt 10.10 i delegationsordningen).
2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning justeras i enlighet med beslutet i att-sats 1.
3. antar riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § Skollagen (SFS
2010:800).

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. återta delegationen gällande beslut om föreläggande och vitesföreläggande av vårdnadshavare
(punkt 10.10 i delegationsordningen).
2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning justeras i enlighet med beslutet i att-sats 1.
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3. antar riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § Skollagen (SFS
2010:800).

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Riktlinjer för vitesföreläggande av vårdnadshavare i samband med skolplikt
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0065/606-1

Skickas till
Avdelning stöd och utveckling
Skolchef grundskola
Akten
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§ 67/20

Dnr BUN/2019/0199/004-

Reviderade riktlinjer för placering i fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revideringarna i riktlinjerna för placering i
fritidshem. Revideringarna börjar gälla från 2020-05-01.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog riktlinjer för placering i fritidshem 2019-12-11 § 159. I de nya
riktlinjerna har förvaltningen behövt göra några mindre tillägg i två avsnitt Rätt till plats och Barns

ledighet och stängd verksamhet.

Förvaltningen har lagt till bland annat förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande i avsnittet Rätt till
plats. Vidare har förvaltningen lagt till ett stycke i avsnittet Barns ledighet och stängd verksamhet om att
verksamheten ska ha rätt att stänga tidigare en gång i månaden för arbetsplatsträffar. Förvaltningens
förslag om ändringar/tillägg är rödmarkerade i bilaga 1.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revideringarna i
riktlinjerna för placering i fritidshem. Revideringarna börjar gälla från 2020-05-01.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revideringarna i riktlinjerna för placering i
fritidshem. Revideringarna börjar gälla från 2020-05-01.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Riktlinjer för placering i fritidshem
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0199/004-7

Skickas till
Handläggare förskola
Handläggare skola
Skolchef grund- och grundsärskola
Skolchef förskola
Avdelningschef förvaltningsstab
Akten
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§ 68/20

Dnr BUN/2020/0051/004-

Svar på remiss - informationssäkerhetspolicy
Nynäshamns kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämnar yttrandet till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått på remiss att svara på ett förslag om en kommungemensam
informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicyn syftar till att ge information rätt skydd och ge
information tydlig plats i det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet.
Varje nämnd äger sin information och är därmed ytterst ansvar för informationen. Det praktiska ansvaret
avser den person som är ansvarig för en viss verksamhet. Medarbetare och förtroendevalda ansvarar för
att uppställda säkerhetsregler följs och att brister rapporteras.
Barn- och utbildningsförvaltningen är överlag positiva till förslaget om en kommungemensam
informationspolicy men vill dock lyfta att det ISO-certifierade arbetet är en kostnadsdrivande och
omfattande insats som bör beskrivas närmare för att kunna bedöma konsekvenserna av det.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn-och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
yttrandet till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn-och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar yttrandet till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0051/004-2
Bilaga 1, Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun, remiss

Skickas till
Avdelningschef förvaltningsstab
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 69/20

Dnr BUN/2019/0196/600-

Former för information till nämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de väckta ärendena från Sorundanet Information om besök
från Skolinspektionen och Skriftlig information på nämnden ska anses besvarade.

Protokollsanteckning
Gill Lagerberg, (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Vid myndighetsbesök, anmälda och
oanmälda exempelvis från Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, ska nämnden få information och
delges skriftlig korrespondens. Vid återkommande skolinspektionsärenden gällande en och samma
verksamhet skall nämnden informeras. Skriftligt underlag kan sedan begäras ut. Efterfrågar även att
enhetschefer bjuds in på nämnden för att föredra om olika åtgärder till följd av skolinspektionsärenden.

Ärendet
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har vid två nämndsammanträdet (2019-10-23 respektive 201911-20) väckt förslag om den information som barn- och utbildningsförvaltningen ger till nämnden.
Förslagen innebär att information som erbjuds nämnden ska ges i både muntlig och skriftlig form samt
att information delges nämnden om skolinspektionsbesök skyndsamt och innefattar rapport från såväl
förvaltningschef, skolchef och aktuell rektor.
För närvarande finns flertalet exempel på såväl skriftlig som muntlig information som levereras till
nämnden. Vid sidan av de ordinarie verksamhetsrapporteringstillfällena då nämnden rapporterar till
fullmäktige kring sitt uppdrag återfinns skriftliga rapporter över kränkningsanmälningar respektive
skolinspektionsärenden. Därtill kommer under året enligt verksamhetsplanen ett antal handlingsplaner att
tas fram som beskriver hur förvaltningen möter olika uppdrag som nämnden har givit i
verksamhetsplanen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det finns goda skäl för att använda sig av såväl muntlig som
skriftlig information till nämnden. Beroende på vilken karaktär och omfattning informationen har kan det
vara lämpligt att rapportera i skrift för att underlätta nämndens möjligheter att styra verksamheten. Det
är dock svårt att på förhand uttala att särskilda områden utan undantag måste vara föremål för skriftlig
information vid sidan av den muntliga, och att utsträcka all information till att vara skriftlig bedömer
förvaltningen leder till att förvaltningens arbete ibland läggs på insatser som inte tillför nytta för
nämndens förutsättningar för välinformerat beslutsfattande. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att
såväl muntlig som skriftlig information kan vara användbara verktyg för kommunikation mellan nämnd
och förvaltning och anser därför inte att man ska införa regler om att skriftlig information ska vara
obligatorisk för alla ärenden till nämnd.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att återrapportering av uppdraget om att utreda former för information till Barnoch utbildningsnämnden godkänns.
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Förvaltningens förslag till beslut
Återrapportering av uppdraget om att utreda former för information till Barn- och utbildningsnämnden
godkänns.

Förslag under mötet
Marcus Svinhufvud, (M) yrkar att de väckta ärendena Information om besök från Skolinspektionen och
Skriftlig information på nämnden ska anses vara besvarade.
Lena Dafgård, (SN) yrkar att:
-

rapporter till nämnden ska ske skriftligt och muntligt.
att nämnden skyndsamt informeras skriftligt om Skolinspektionen riktar kritik mot någon eller
några av kommunens verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Detta ska ske senast vid
nästkommande möte efter att kritiken har framförts och gärna tidigare.
att nämnden fortlöpande får muntlig och skriftlig information från utbildningsförvaltningens chef
om vilka åtgärder som vidtas för att åtgärda Skolinspektionens kritik.
att rektor för den verksamhet det gäller och/eller skolchef rapporterar skriftligt och muntligt
direkt till nämnden om vilka praktiska åtgärder som vidtas i verksamheten.

Beslutsgången
Ordförande ställer Marcus Svinhufvuds, (M) förslag mot Lena Dafgårds, (SN) förslag och finner bifall till
Marcus Svinhufvuds, (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0196/600-5
Väckt ärende, Information om besök från Skolinspektionen, BUN/2019/0196/600-3
Väckt ärende, Skriftlig redovisning på nämnden BUN/2019/0196/600-1
Skickas till
Lena Dafgård, (SN)
Akten

Justerarsignaturer
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§ 70/20

Dnr BUN/2020/0001/002-

Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet
1. Rapport nr 17/20 (BUN/2020/0001/002-62), delegationsbeslut 2020-02-10 gällande
tidsbegränsad anställning delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
2. Rapport nr 18/20 (BUN/2020/0001/002-63), delegationsbeslut 2020-02-01 gällande
tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och placering i fritidshem enligt
delegationsförteckningsnummer 1.2.1., 1.2.4 och 16.1.1.
3. Rapport nr 21/20 (BUN/2020/0001/002-68), delegationsbeslut 2019-12-16—2020-01-07 gällande
anställning av obehörig lärare, enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3, tillsvidareanställning
enligt 1.2.1 och allmän visstidsanställning enligt 1.2.2.
4. Rapport nr 22/20 (BUN/2020/0001/002-68), delegationsbeslut 2020-03-24 gällande allmän
visstidsanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.2.
5. Delegationsbeslut BUN/2020/0010/023-17 gällande uppsägning av personliga skäl, enligt
delegationsförteckningsnummer 1.5.1.
6. Delegationsbeslut BUN/2020/0081/016-3 gällande tillfällig omorganisation av sjuksköterskorna
vid Barn- och utbildningsförvaltningen, enligt delegationsförteckningsnummer 1.1.1.
Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer
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§ 71/20

Dnr BUN/2020/0007/021-

Protokoll F-samverkan och skyddskommittémöte 202004-02
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollen från F-samverkan och skyddskommittémöte 2020-0402 till handlingarna.

Ärendet
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen från F-samverkan och
skyddskommittémöte med fackliga representanter 2020-04-02.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-04-02
Bilaga 2, protokoll från skyddskommittémöte 2020-04-02

Skickas till
Akten
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§ 72/20

Dnr BUN/2020/0008/108-

Redovisning av klagomål och synpunkter 2020-04-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger klagomålen och synpunkterna till handlingarna.

Ärendet
Nedan redovisas inkomna klagomål, när de inkom samt datum för när dessa besvarats.
1. Klagomål gällande stängning av skolor på grund av coronaviruset inkom 2020-03-03, svar 202003-13.
2. Klagomål gällande uteblivna lektioner på Viaskolan på grund av vikariebrist inkom 2020-03-03,
svar 2020-03-04.
3. Viaskolans sammanställning av klagomål i februari inkom 2020-03-04, svar 2020-03-04.
4. Klagomål gällande Sunnerby förskolas lokaler inkom 2020-03-06, svar 2020-03-12.
5. Klagomål/kränkande behandling på Vanstaskolan inkom 2020-03-09, svar 2020-03-13.
6. Synpunkt gällande farliga byggföremål på Gröndalsskolan inkom 2020-03-10, svar 2020-03-10.
7. Klagomål gällande att vara hemma efter utlandsresa på Viaskolan inkom 2020-03-10, svar 202003-10.
8. Klagomål gällande hämtning på Skogsnibble förskola inkom 2020-03-10, svar 2020-03-10.
9. Klagomål gällande nonchalans på Viaskolan inkom 2020-03-10, svar 2020-03-10.
10. Klagomål gällande sopsortering på Tallbackaskolan inkom 2020-03-12, svar 2020-03-16.
11. Klagomål/kränkande behandling på Viaskolan inkom 2020-03-10, svar 2020-03-16.
12. Klagomål gällande avsaknad av hjälp av vikarie på Gröndalsskolan inkom 2020-03-16, svar 202003-16.
13. Klagomål/kränkande behandling på Sunnerbyskolan inkom 2020-03-16, svar 2020-03-18.
14. Klagomål gällande coronakrisen på Sunnerby förskola inkom 2020-03-02, svar 2020-03-02.
15. Klagomål gällande förskolan Spring i benen inkom 2020-03-19, svar 2020-04-02.
16. Klagomål, 22 stycken till antalet, gällande flytt av Sunnerby förskola inkom 2020-03-18 -- 202003-25, svar 2020-03-19 -- 2020-04-02.
17. Klagomål städning på Gröndalsskolan inkom 2020-03-23, svar 2020-03-23.
18. Klagomål gällande begränsad verksamhet på Sunnerby förskola på grund av coronakrisen inkom
2020-03-23, svar 2020-03-24.
19. Klagomål gällande skolmaten på Viaskolan inkom 2020-03-19, svar 2020-03-24.

Justerarsignaturer
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20. Synpunkt gällande närvarolistor på Svandammsskolans fritidsverksamhet inkom 2020-03-27, svar
2020-03-27.
21. Klagomål/händelse på Svandammsskolan inkom 2020-03-27, svar 2020-04-02.
22. Klagomål gällande att vara hemma efter utlandsresa på Viaskolan inkom 2020-03-10, svar 202003-10.
23. Förslag gällande att anpassa verksamhet till tid och rum på Gröndalsskolan, inkom 2020-03-31,
svar 2020-04-06.
24. Synpunkt gällande Solrosens förskola som hölls stängd på grund av personalbrist, inkom 202004-03, svar 2020-04-03.
Klagomålen fanns tillgängliga att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 73/20

Anmälningsärenden 2020-04-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.

Anmälningsärende
Följande anmälningsärenden redovisas för nämnden:
1. Förordnande av ersättare för rektor Gröndalsskolan (BUN 2020/0010/023-8)
2. Förordnande av ersättare för rektor Svandammsskolan (BUN 2020/0010/023-14)
3. Förordnande av ersättare för rektor Svandammsskolan (BUN 2020/0010/023-15)

Anmälningsärendet fanns tillgängligt att läsa i sin helhet under sammanträdet.

_______________________________________
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§ 74/20

Politikerrapport
Inga politikerapporter anmäldes.
______________________________
§ 75/20

Aktuellt från förvaltningen
Lina Axelson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om förvaltningens agerande under den rådande
situationen gällande Covid -19 samt aktuella skolärenden.
______________________________
§ 76/20

Övriga frågor
Carl Marcus, (SD) anmäler en övrig fråga om problem med Teams i skolan. Robert Jägare,
avdelningschef förvaltningsstab, svarar på frågan.
______________________________
§ 77/20

Diskussion verksamhetslokaler
Ärendet utgår.
________________________________

Justerarsignaturer
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