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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-03-04 
Anslaget sätts upp: 2020-03-04  Anslaget tas ned: 2020-03-25 
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Nathalie Johansson   

Plats och tid 
Örngrund, 2020-03-04 kl. 09:00 – 11:11 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), Ordförande   
Mikael Persson (L), 1:e vice ordförande §§ 15-19    
Gill Lagerberg (S), 2:e vice ordförande    

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef  
Robin Averstedt, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Paragrafer 
§§ 15-22 

Justeringens plats och tid 
Justering direkt efter sammanträdet.  
 

Underskrifter 
 
Marcus Svinhufvud (M)    Gill Lagerberg (S)  
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Nathalie Johansson 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
§ 15 Fastställande av dagordning  
§ 16 Svar på remiss - Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 
§ 17 Svar på remiss - Digital strategi för Nynäshamns kommun 
§ 18 Former för information till nämnden 
§ 19 Information- alternativ för Sunnerby förskola och matsal   
§ 20 Information- revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning med 

anledning av nytt ekonomistyrningsreglemente  
§ 21 Information- yttrande mål och budget 2021-2024 
§ 22 Övriga frågor  
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§ 15/19  

Fastställande av dagordning  
 
Nytt ärende läggs till dagordningen Information-Sunnerbyskolans renovering och får §19 . Övriga 
paragrafer justeras utifrån detta.  
 
Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om A-samverkansprotokollet som skulle biläggas underlaget om 
förändrat programutbud på Nynäshamns gymnasium 2020/2021 på nämnden 2020-02-19.  
 
 
Med ovanstående förändringar fastställer arbetsutskottet dagordningen.  
_______________________________________ 
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§ 16/20  Dnr BUN/2019/0226/005- 

Svar på remiss - Införande av e-förslag i Nynäshamns 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning  
Gill Lagerberg (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Är positiv till förvaltningens förslag till 
beslut men vill väcka tanken att det bör finnas en ja och nej-knapp i e-tjänsten.  

Ärendet  
Idén om att införa e-förslag som demokratisk metod har kommit både från externt och internt håll via 
medborgarförslag. Det ingår även i projektet ”Framtagande av digital strategi för Nynäshamns 
kommun”. E-förslag innebär i praktiken att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till 
kommunens webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de 
vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag 
som inte får tillräckligt många röster avslås. På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den 
politiska processen där de kan lyfta frågor som är viktiga.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förslaget är genomtänkt och gynnar de demokratiska 
processerna som blir mer lätthanterliga och effektiva. Det kan dock vara problematiskt att en person, i 
det här fallet registrator på kommunstyrelseförvaltningen, ska ha ansvaret att avgöra om förslagen är 
medborgarförslag eller synpunkter och till vilken förvaltning de ska skickas. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår att nämndsekreterarna på alla förvaltningar tar del av förslagen innan 
utskick och gör en gemensam bedömning. Det är inte någon större skillnad från idag då 
nämndsekreterarna redan är med i liknande process gällande medborgarförslag. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Remiss e-förslag Remiss BUN/2019/0226/005-1 

Skickas till 
KSF 
Akten 
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§ 17/20  Dnr BUN/2019/0228/005- 

Svar på remiss - Digital strategi för Nynäshamns kommun 

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

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, Digital strategi för 
Nynäshamns kommun. Digitala strategin ska vara ett övergripande styrdokument för framtagandet av 
digitala utvecklingsplaner som tas fram av förvaltningarna tillsammans med IT-enheten. Sammantaget 
ska den digitala strategin och de digitala utvecklingsplanerna vägleda kommunens verksamheter i arbetet 
med att modernisera och transformera välfärdstjänster, sättet att möta invånare på, och administrationen 
av ärenden i Nynäshamns kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att strategin är 
ett viktigt verktyg i den digitala utvecklingen i Nynäshamn. Det finns dock några aspekter som bör tas i 
beaktande eller förtydligas.  
 
Strategin är allmänt hållen och berör alla förvaltningar vilket innebär att frågor om VAD som ska 
göras blir svåra att ta ställning till så långt ifrån verksamheterna. De övergripande områdena som 
nämns i strategin är alla viktiga utvecklingsområden men tydliga behov av precisering finns på 
verksamhetsnivå. En viktig effekt som strategin kan ge är att tydliggöra vilken roll respektive nivå 
har för utvecklingen när det gäller digitalisering. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer det 
positivt med en ansvarsfördelning där nämnderna i sin verksamhetsplanering preciserar mål för 
digitaliseringen och att respektive förvaltning i samråd med centrala it-funktionen ska arbeta med 
att samla, planera och tidsätta de insatser som ska genomföras för digitaliseringen i de digitala 
utvecklingsplanerna.  
 
Beskrivningen av hur uppföljningen av strategin ska ske är kortfattad. Finns det inte en tydlig modell 
för uppföljning finns det risk för att det blir svårt att uttala sig kring om kommunens digitala 
utveckling möter de förväntningar som finns. Det kan med fördel förtydligas hur strategin som 
helhet ska följas upp. Slutligen anser förvaltningen att det avslutade stycket om ”styrande principer, 
regelverk och handlingsplaner” inte tillför något kring inriktningen för arbetet och riskerar att datera 
strategin i takt med att tiden går. Det avsnittet kan därmed utgå. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0228/005-2 
Bilaga 1, Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun  

Skickas till 
KSF, akten 
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§ 18/20  Dnr BUN/2019/0196/600- 

Former för information till nämnden 
 
Arbetsutskottets beslut  
Återrapportering av uppdraget om att utreda former för information till Barn- och utbildningsnämnden 
godkänns.  

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 2019-
11-20) 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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Återrapportering av uppdraget om att utreda former för information till Barn- och utbildningsnämnden 
godkänns.  
 
Beslutsunderlag  
väckt ärende- information om besök från Skolinspektionen, BUN/2019/0196/600-3  
Väckt ärende- Skriftlig redovisning på nämnden BUN/2019/0196/600-1  
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Skickas till  
Akten 
 
§ 19/20  

Information- alternativ för Sunnerby förskola och matsal   
 
Robin Averstedt, enhetschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ger en statusuppdatering kring 
Sunnerby förskola och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att återremittera ärendet att 
verksamhetsanpassa Sunnerbyskolan med uppdraget att fler alternativ för Sunnerby förskola och 
matsalen ska tas fram. Robin Averstedt, föredrar för framtagna alternativ. Gill Lagerberg (S) lyfter att 
barn- och utbildningsnämnden fortfarande inte fått information om Sunnerbyskolans skick. 
____________________________________ 
 
§ 20/20  

Information- revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning med anledning 
av nytt ekonomistyrningsreglemente  
 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, berättar att en revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning behöver göras med anledning av nytt 
ekonomistyrningsreglemente. Underlaget är ännu inte framtaget men planen är att ärendet ska upp i  
nämnden 2020-03-18.  
______________________ 
 
§ 21/20  

Information- yttrande mål och budget 2021-2024  
 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar att förvaltningen arbetar med att ta fram ett 
yttrande vad gäller mål och budget 2021-2024. Underlaget är ännu inte fullt framtagen men kommer 
vara klart till nämnden 2020-03-18.  
______________________ 
 
§ 22/20  

Övriga frågor  
 
Gill Lagerberg (S) ställer en övrig fråga om A-samverkansprotokollet som skulle biläggas underlaget om 
förändrat programutbud på Nynäshamns gymnasium 2020/2021 på nämnden 2020-02-19. Nathalie 
Johansson, nämndsekreterare, berättar ärendet var av brådskande karaktär varför ett ordförandebeslut 
gjordes efter arbetsutskottets möte 2020-02-04. Som beslutsunderlag till ordförandebeslutet är A-
samverkansprotokoll och risk-och konsekvensanalys vilket delgavs nämnden 2020-03-18 vid 
redovisningen av delegationsbeslut.  
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