
 

PROTOKOLL Sida 1(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-06-10 
Anslaget sätts upp: åååå-mm-dd             Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2020-06-10 kl. 13.00-16.18 

Beslutande 

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande  

Jimmy Norell, (M) 
Tobias Östring, (L), ersätter Mikael Persson, vice ordförande (L) 

Maud Sjödén, (C)  

Lena Poolsaar, (M), ersätter Bengt-Göran Petersson, (KD) 
Gill Lagerberg, (S), 2:e vice ordförande  

Ingrid Bergander, (S) 
Johan Forsman, (S) 

Emma Solander, (MP) 

Lena Dafgård (SN) 
Carl Marcus, (SD), ersätter Donald Löfving (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 

Karolina Starck, (C) §§ 94-99, §§ 105-106  

Amanda Hedström, (S) 
Åse Hermansson, (SN) 
 

 

Övriga deltagare 

Se sid. 2  

Paragrafer 
§§ 94-113 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 kl. 13.00 

Underskrifter 
 

 

 

Marcus Svinhufvud, (M) 

Ordförande 

 

 

Emma Solander, (MP) 

Justerare 

 
 

 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare  
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 

Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 

Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Annika Setterquist, skolchef grundskola  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning §§ 94-97, §§ 104-105, §98-99 

Carolina Wallberg, controller  
Henrik Schmidt, kommunikatör  

Robin Averstedt, enhetschef fastighetsavdelningen §§ 94-97 

Helena Rydberg-Granath, HR-partner, §§ 95 
Åsa Gutesten, HR-strateg, §§ 95 

Anna Källberg, stöd och utveckling §§ 94 
Emma Sande, stöd och utveckling §§ 94 

Charlotte Franzén, stöd och utveckling §§ 94 

Personalrepresentant, Lärarnas Riksförbund 
Personalrepresentant, Lärarförbundet   
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

 Val av justerare 
 

§ 94/20 Fastställande av dagordning  

§ 95/20 Information – återrapportering närvarostöd  

§ 96/20 Information - medarbetarenkät  

§ 97/20 Information - Tallbackaskolan  

§ 98/20 Information – Tertial 1  

§ 99/20 Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn  

§ 100/20 Investering Cykelskogens förskola gård  

§ 101/20 Ersättning för omsorg på obekväm arbetstid i annan kommun  

§ 102/20 Ändring av sammanträdesdatum 2020 för gemensamt arbetsutskott och temadag 
BUN/SON 

 

§ 103/20 Investering inventarier Utsikten  

§ 104/20 Investering inventarier gymnasiesärskolan Budget 2020  

§ 105/20 Upphävande av beslut gällande distansundervisning med anledning av covid-19  

§ 106/20 Information – programutbud gymnasiet 20/21  

§ 107/20 F-samverkansprotokoll  

§ 108/20 Klagomål och synpunkter  

§ 109/20 Redovisning av delegationsbeslut 2020-06-10  

§ 110/20 Anmälningsärenden  

§ 111/20  Politikerrapport  

§ 112/20 Aktuellt från förvaltningen  

§ 113/20 Övriga frågor 

 

Ärendena behandlades i ordningen: §§ 95-98, §§ 105-106, §§ 99-113 
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§ 94/20  

 Fastställande av dagordning 

 

Punkten Information – preliminära betygsresultat tas upp under § 112/20 Aktuellt från 
förvaltningen. Övriga paragrafer justeras i enlighet med detta.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler två övriga frågor gällande yttrande gällande Källberga samt lovskola. 

Johan Forsman, (S), anmäler en övrig fråga gällande säkerhet vid skolfastigheter.  

Carl Marcus, (SD), anmäler en övrig fråga gällande Pisa-undersökning.  

 
 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen. 
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§ 95/20  

 Information - återrapportering närvarostöd 
 

Enheten för närvarostöd återrapporterar gällande övergripande bland annat mål och behov, 
frånvarostatistik samt enhetens förebyggande arbete.  

 

 

 

§ 96/20  

Information – medarbetarenkät 
 

Helena Rydberg-Granath, HR-partner, och Åsa Gutesten, HR-strateg, informerar om 2019 års 
medarbetarenkät och efterföljande analys.  

 

 

 

§ 97/20  

 Information – Tallbackaskolan 
 

Robin Averstedt, enhetschef fastighetsavdelningen, informerar om Tallbackaskolans byggnadsskick 
och aktuellt läge beträffande ombyggnationer.   

 

 

 

§ 98/20  

Information - Tertial 1 
 

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, samlar eventuella frågor från nämnden gällande Tertial 1 
och vidare arbete med densamma.   
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§ 99/20 BUN/2020/0015/291- 

Utökning av skolplatser,  centrala Nynäshamn 

Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.  
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§ 100/20 BUN/2019/0002/041- 

Investering Cykelskogens förskola gård 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. ianspråkta 1,1 miljoner ur nämndens investeringsbudget IV522501 BUN förskola inkl. kost 

2020 för att anpassa och bygga en förskolegård till Cykelskogens förskola.  
 

Ärendet 
När Cykelskogens förskola planerades fanns en plan att behålla en stor del av växtligheten på 
tomten för att skapa en naturgård. Under konstruktionen upptäcktes att marken var förorenad och 

behövde saneras och därför var man tvungen att ta bort den växtlighet som fanns på gården.  Det 
innebar att gården inte färdigställdes. För att anpassa utemiljön på Cykelskogens förskolegård 

behövs flera åtgärder som kommer att uppfylla pedagogernas och barnens behov, med bland annat 

odlingsmöjligheter, samlingsplatser, solskydd och lekyta. Förskolan har antagit en övergripande 
viljeinriktning kring vad förskolegårdarna ska bidra med till det pedagogiska innehållet i 

verksamheterna.  
 

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad första året om 92 tusen kronor beräknat på en 
avskrivningstid på 15 år och en ränta på 1,75%. Investeringen beräknas kunna avslutas månad år.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ianspråkta 1,1 miljoner ur nämndens investeringsbudget 

för att anpassa och bygga en förskolegård till Cykelskogens förskola. 
 

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

1. ianspråkta 1,1 miljoner ur nämndens investeringsbudget för att anpassa och bygga en 
förskolegård till Cykelskogens förskola.  

Förslag under mötet 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

Johan Forsman, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Emma Solander, (MP), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Ingrid Bergander, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Maud Sjödén, (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Jimmy Norell, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Carl Marcus, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsgången 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN 2019/0002/041-15 
 

Skickas till 
Rektor Cykelskogens förskola 

Skolchef förskola  

Akten 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101/20 BUN/2020/0092/719- 

Ersättning för omsorg på obekväm arbetstid i annan kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. fastställa förvaltningens förslag på ersättning till verksamheter i annan kommun som ger 

omsorg åt barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun att utgå i enlighet med 
grundersättning motsvarande en tiondels prisbasbelopp samt ett tilläggsbelopp på 250 

kronor per timme/barn på helger och 300 kronor per timme/barn på helgdag.  

2. godkänna revideringar i Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid samt Nynäshamns 
kommuns riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och 
annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag.  

Ärendet 
Sedan 2012 har mellan 1-5 barn per år varit i behov av omsorg på obekväm arbetstid i Nynäshamns 

kommun. Förvaltningen anställer personal och erbjuder omsorg efter de behov som finns, i enlighet 
med riktlinjerna. I dagsläget finns det barn folkbokförda i Nynäshamns som ges pedagogisk omsorg 

på obekväm arbetstid i andra kommuner. Ingen tilläggsersättning från Nynäshamns kommun utgår 
till dessa verksamheter.  

Förvaltningen bedömer att behovet av omsorg på obekväm arbetstid inte kommer att minska. 
Behovet måste tillmötesgås och kommunens egna möjligheter att erbjuda detta är begränsade. 

Därför avser förvaltningen att även i fortsättningen som kompletterande åtgärd erbjuda pedagogisk 
omsorg på obekväm arbetstid i andra kommuner, för de barn som är i behov av det.  

Förvaltningen föreslår en ersättning till verksamheter i annan kommun som ger omsorg åt barn som 
är folkbokförda i Nynäshamns kommun att utgå i enlighet med grundersättning motsvarande en 

tiondels prisbasbelopp samt ett tilläggsbelopp på 250 kronor per timme/barn på helger och 300 
kronor per timme/barn på helgdag.  

Förvaltningen föreslår även en revidering av riktlinjerna Nynäshamns kommuns riktlinjer gällande 
placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet 
(enligt bilaga 1) där det tydliggörs att en ersättning utgår till externa huvudmän och att det nya 
tilläggsbeloppet tas upp i prislistan samt en revidering av Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 
(enligt bilaga 2) där det tydliggörs att ansökan för omsorg i annan kommun ansöks och prövas på 
samma sätt som för den inomkommunala verksamheten.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. fastställa förvaltningens förslag på ersättning till verksamheter i annan kommun som ger 

omsorg åt barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun att utgå i enlighet med 
grundersättning motsvarande en tiondels prisbasbelopp samt ett tilläggsbelopp på 250 
kronor per timme/barn på helger och 300 kronor per timme/barn på helgdag.  

Godkänna revideringar i Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid samt Nynäshamns kommuns 
riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan 
pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att:  
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1. fastställa förvaltningens förslag på ersättning till verksamheter i annan kommun som ger 
omsorg åt barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun att utgå i enlighet med 

grundersättning motsvarande en tiondels prisbasbelopp samt ett tilläggsbelopp på 250 

kronor per timme/barn på helger och 300 kronor per timme/barn på helgdag.  
2. Godkänna revideringar i Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid samt Nynäshamns 

kommuns riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman inom förskola  
och annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 

Förslag under mötet 
 

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

 
Johan Forsman, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

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

Beslutsgången 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
BUN/2020/0092/719-1 

Skickas till 
Handläggare förskola  

Handläggare skola  
Externa huvudmän  
Akten 
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§ 102/20 BUN/2019/0020/006- 

Ändring av sammanträdesdatum 2020 för gemensamt 

arbetsutskott och temadag BUN/SON 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. godkänna förvaltningens förslag på ändring av sammanträdesdatum 2020 för gemensamt 
arbetsutskott samt temadag för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden godkände datum för gemensamt arbetsutskott samt temadag med 

socialnämnden 2020 § 6. Under gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 2020-05-06 § 2 
ombads förvaltningarna att hitta ytterligare ett datum för ett gemensamt arbetsutskott.  

Förvaltningen har i dialog med socialförvaltningen tagit fram ett nytt förslag på datum, samt en 
förändring av möte på tidigare beslutat datum enligt följande:  

9 september: Kl. 13.00-15.00, gemensamt arbetsutskott med socialnämndens arbetsutskott. 
(Tidigare var detta datum beslutat för temadag.)  

27 oktober: Kl. 13.30-17.00, nytt datum för gemensam temadag för barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden.  

Datum 1 december kl. 13.00-15.00, beslutad för gemensamt arbetsutskott med socialnämnden, 
lämnas oförändrad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på ändring av 
sammanträdesdatum 2020 för gemensamt arbetsutskott samt temadag för barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden.   
 

Beslutsunderlag 
BUN/2019/0020/006-10 
BUN/SON AU, 2020-05-06, § 2 
 

Skickas till 
Socialnämnden  

Avdelningschefer  
Akten 
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§ 103/20 BUN/2019/0002/041- 

Investering inventarier Utsikten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. ianspråkta 1,3 miljoner kronor ur nämndens investeringsbudget IV122501 BUN Förskola 
inkl. 2020 för att färdigställa inventarieanskaffningen i Utsiktens förskola.  

Ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska investeringar som överstiger 10 men inte 400 

prisbasbelopp beslutas av verksamhetsansvarig nämnd. I och med denna regel föreslår Barn- och 
utbildningsförvaltningen nämnden, att ianspråkta 1,3 mnkr ur 2020-års investeringsbudget. Den 

totala investeringen i Utsiktens förskola år 2020 understiger planen i 2020-års investeringsbudget, 

vilket lämnar utrymme till andra investeringar inom verksamhetsområdet.  
 

Inventarier som investeringsmedlen ska gå till är möblemang såsom stolar, bord, rullgardiner för att 
kunna minska ljusinsläpp och dylikt samt pedagogiskt material såsom exempelvis ljusbord. Förskolan 

behöver också kompletteras med staket kring utemiljön. Dessa investeringar uppgår till 0,7 mnkr. 

Investeringen är nödvändig för att tillgodose grundläggande behov och för att kunna bedriva 
förskoleverksamhet i ändamålsmässig miljö. 

 
Resterande del av investeringen på 0,6 mnkr ska användas till att komplettera förskolans kök så att 

det blir fullt utrustat. Serveringen behöver också köpa in serveringsvagnar så att barnen själva kan 
ta sin mat redan från tidig ålder. 

 

Investeringen beräknas bli klar och kunna avslutas till september år 2020. Investeringen innebär en 
ökad kapitalkostnad första året om 150 tkr beräknat på en avskrivningstid på 10 år och en ränta på 

1,75 procent.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ianspråkta 1,3 miljoner ur nämndens investeringsbudget 

IV122501 BUN Förskola inkl. kost 2020 för att färdigställa inventarieanskaffningen i Utsiktens 
förskola. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ianspråkta 1,3 miljoner ur nämndens investeringsbudget 

IV122501 BUN Förskola inkl. kost 2020 för att färdigställa inventarieanskaffningen i Utsiktens 
förskola. 

Beslutsunderlag 
BUN/2019/0002/041-17 
Investeringskalkyl, inventarier Utsikten 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  

Investeringscontroller  
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104/20 BUN/2019/0002/041- 

Investering inventarier gymnasiesärskolan Budget 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och ubildningsnämnden beslutar att:  

1. ianspråkta 1,5 miljoner kronor ur nämndens investeringsbudget IV122637 19 Övergripande 

grundskola, för att genomföra gymnasiesärskolans flytt till nya lokaler på Nynäshamns 
sjukhus.  

Ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska investeringar som överstiger 10 men inte 400 
prisbasbelopp beslutas av verksamhetsansvarig nämnd. I och med denna regel föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att ianspråkta 1,5 miljoner kronor överförda från 2019-års 
investeringsbudget till 2020-års investeringsbudget. Den totala investeringen för utgifter kopplade 

till Gymnasiesärskolans flytt till nya lokaler på Nynäshamns sjukhus ryms och är i enlighet med 

2020-års investeringsbudget.  
 

Investeringsmedlen ska gå till köksinredning och vitvaror inklusive montage, till ett kök och fyra 
klassrumspentrys, IT-struktur för att tillgängliggöra trådlöst nätverk, nya takliftar inklusive 

entreprenad för dessa samt anpassningar av brandlarm i klassrummen. Inventarierna behövs för att 
kunna bedriva särskola av hög kvalitet i lokalerna och möjliggöra en trygg och säker arbetsmiljö för 

personalen.  

 
Investeringen beräknas bli klar och kunna avslutas till oktober år 2020. Investeringen innebär en 

ökad kapitalkostnad första året om 175 tusen kronor beräknat på en avskrivningstid på 10 år och en 
ränta på 1,75 procent. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ianspråkta 1,5 miljoner kronor ur nämndens 

investeringsbudget, IV122637 19 Övergripande grundskola, för att genomföra gymnasiesärskolans 
flytt till nya lokaler på Nynäshamns sjukhus. 
 

Förslag under mötet 
Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

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

Beslutsgången 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
BUN/2019/0002/041-18 
Investeringskalkyl, inventarier Gymnasiesärskolan 2020 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Investeringscontroller 

Akten 
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§ 105/20 BUN/2020/0068/619- 

Upphävande av beslut gällande distansundervisning med 

anledning av covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. upphäva att-sats 1 i beslut § 40/20 som lyder Nynäshamns gymnasium stängs för 
undervisning från och med 2020-03-18 och att undervisningen tills vidare bedrivs på distans 
enligt SFS 2020:115 § 7. Beslutet upphävs från och med 2020-06-15. 

2. upphäva att-sats 2 i beslut § 40/20 som lyder Campus Nynäshamn stängs för undervisning 
från och med 2020-03-18 och att undervisningen tills vidare bedrivs på distans enligt SFS 
2020:115 § 7. Beslutet upphävs från och med 2020-06-15. 

Ärendet 
Med anledning av covid-19 meddelade regeringen i mars 2020 en förordning om utbildning på 

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115). Därtill 
rekommenderade både regeringen och Folkhälsomyndigheten alla gymnasier, vuxenutbildningar, 
högskolor och universitet att införa distansundervisning från och med 2020-03-18.  

Beslut fattades av barn- och utbildningsnämnden i mars 2020, BUN § 40/20, att genomföra tillfälliga 

förändringar och begränsning av verksamhet med anledning av covid-19. Besluten innefattade 
gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet samt förskola och pedagogisk omsorg.  

2020-05-29 meddelade Folkhälsomyndigheten att de beslutat att dra tillbaka rekommendationen om 
att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet bör bedriva distansundervisning från 

och med 2020-06-15. Med sammanställd statistik och det aktuella kunskapsläget, bedömer 
Folkhälsomyndigheten att barn och unga under 19 år utgör en mycket liten andel av de bekräftade 

covid-19-fallen. Vidare menar Folkhälsomyndigheten att skolstängning oftast inte har någon 

avgörande betydelse för att dämpa smittspridning i samhället, men att det i förlängningen kan 
orsaka andra negativa effekter.   

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp bemanningen och närvaron i kommunens förskolor 

dagligen under perioden 1 april till 20 maj. Uppföljningen visar att det till en början var ett stort 

bortfall av barn i verksamheterna som troligtvis berodde på att vårdnadshavare höll sina barn 
hemma antingen för att de själva eller barnen uppvisade förkylningssymptom. 

 
Efter påsklovet rapporterar dock verksamheten att antalet närvarande barn ökar och närmar sig 

normala nivåer, samtidigt som frisknärvaron bland personal gått ner något. Kurvorna följer dock 

varandra väl och i slutet av maj rapporterar verksamheterna att de i dagsläget klarar 
personalförsörjningen bra och att de räknar med att ha en god personalförsörjning under 
sommaren.  

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att upphäva besluten gällande distansundervisning och låta 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen att bedriva undervisning i sina respektive lokaler, förutsatt 
att åtgärder för att minska smittspridning vidtas. 

Vidare bedömer förvaltningen att begränsningen i servicenivån inom förskola och pedagogisk 

omsorg är missgynnande för de barn som under perioden 2020-03-18 till 2020-06-30 endast kunnat 
erbjudas undervisning i förskoleverksamheten 15 timmar i veckan.  



 

PROTOKOLL Sida 15(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. upphäva att-sats 1 i beslut § 40/20 som lyder Nynäshamns gymnasium stängs för 

undervisning från och med 2020-03-18 och att undervisningen tills vidare bedrivs på distans 
enligt SFS 2020:115 § 7. 

2. upphäva att-sats 2 i beslut § 40/20 som lyder Campus Nynäshamn stängs för undervisning 

från och med 2020-03-18 och att undervisningen tills vidare bedrivs på distans enligt SFS 
2020:115 § 7. 

Förslag under mötet 
Gill Lagerberg, (S), yrkar att lägga till beslutet upphävs 2020-06-15  till både att-sats 1 och att-sats 
2.  

Carl Marcus, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag med Gill Lagerbergs, (S), tilläggsyrkande. 

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med Gill Lagerbergs, (S), 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgången 
Ordförande finner att förvaltningens förslag bifalles, med Gill Lagerbergs, (S), tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, diagram 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0068/619-4 

Beslut BUN § 40/20, BUN/2020/0068/619-2 
 

Skickas till 
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  
Rektor gymnasieskola  

Rektor vuxenutbildning 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

§ 106/20  

 Information - programutbud gymnasiet 20/21 

Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, informerar om gymnasiets programutbud inför 
läsåret 20/21 samt samlar in eventuella frågor inför det fortsatta arbetet.   

 



 

PROTOKOLL Sida 17(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/20        BUN/2020/0007/021- 

 Protokoll F-samverkan 2020-05-28 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2020-05-28 till handlingarna.   

 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 

verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollet från F-samverkan med 
fackliga representanter, 2020-05-28.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-05-28 

Skickas till 
Akten 

 

 

 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 18(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/20 BUN/2020/0008/108- 

 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 
 

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

Ärende 
Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt datum för när dessa 

besvarats.  
 

1. Klagomål gällande bemötande på Sunnerby förskola, inkom 2020-05-11,  
    svar 2020-05-11.  

 

2. Klagomål/kränkande behandling på Kyrkskolan, inkom 2020-05-12, svar 2020-05-15. 
  

3. Klagomål gällande idrotten på Kyrkskolan, inkom 2020-05-18, svar 2020-05-19. 
  

4. Klagomål gällande personal på Vansta förskola, inkom 2020-05-20, svar 2020-05-22. 
 

5. Klagomål gällande förstörda kläder på Vanstaskolan 4-9, inkom 2020-04-17, svar 2020-05-15. 

 
6. Klagomål gällande rastverksamhet på Gröndalsskolan, inkom 2020-05-05, svar 2020-05-19. 
 

Skickas till 
Akten 

 

 

 
 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/20 BUN/2020/001/002- 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-06-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

 

Ärendet 
1. Rapport nr 31/20 (BUN/2020/0001/002-79), delegationsbeslut 2020-04-03, gällande 

tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckning 1.2.3.  
 

 
2. Rapport nr 33/20 (BUN/2020/0001/002-83), delegationsbeslut 2019-12-05, gällande 

tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

 
3. Rapport nr 33/20 (BUN/2020/0001/002-83), delegationsbeslut 2020-001-01, gällande 

tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
  

4. Rapport nr 33/20 (BUN/2020/0001/002-83), delegationsbeslut 2020-01-01, gällande 

tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

5. Rapport nr 33/20 (BUN/2020/0001/002-83), delegationsbeslut 2020-02-20, gällande 
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1  

 
6. Rapport nr 33/20 (BUN/2020/0001/002-83), delegationsbeslut 2020-01—2020-05, gällande 

nyplacering i fritidshem, enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.  
 

Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.  

Skickas till 
Akten 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/20  

 Anmälningsärenden 

Inga anmälningsärenden. 

 

 

 

§ 111/20  

 Politikerrapport 

Inga politikerrapport anmäldes. 

 

 

 

§ 112/20  

 Aktuellt från förvaltningen 

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, berättar om preliminära betygsresultat från kommunens 
skolor. 

 

 

§ 113/20  

 Övriga frågor 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande yttrande om Källberga. Lina Axelsson-Kihlblom, 
förvaltningschef, svarar på frågan. Gill Lagerberg, (S), lägger till att hon önskar att punkten tagits 
upp i barn- och utbildningsnämnden för diskussion. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande lovskola. Lina Axelsson-Kihlblom, 
förvaltningschef, svarar hur många elever som ska gå sommarskola 2020.  

Johan Forsman, (S), anmäler en övrig fråga gällande säkerhet vid skolfastigheter. Lina Axelsson-
Kihlblom, förvaltningschef, berättar om förebyggande åtgärder i kommunen.   

Carl Marcus, (SD), anmäler en övrig fråga gällande Pisa-undersökning. Lina Axelsson-Kihlblom, 
förvaltningschef, svarar att Skolverket har gått ut med ett uttalande gällande detta.  

Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande skolskjuts. Marcus Svinhufvud, (M) svarar på 
frågan.  

 

 


