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§ 40/20

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler följande övriga frågor: Om Vansta förskola, Tallbackaskolan och
Sunnerby. Vidare anmäler hon övriga frågor gällande medarbetarenkäten 2019, kostpolicy samt
gymnasiets programutbud.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
dagordningen.
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§ 41/20

BUN/2019/0002/041-

Investering Cykelskogens förskola gård
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. ianspråkta 1,1 miljoner ur nämndens investeringsbudget 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.

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.

Förslag under mötet

Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Persson, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN 2019/0002/041-15

Skickas till

Rektor Cykelskogens förskola
Skolchef förskola
Akten

Justerarsignaturer
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§ 42/20

BUN/2020/0015/291-

Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal, scenario 1 (cirka 240
elever) enligt förstudien.
2. godkänna att kostnaderna för projektering av återuppbyggnad av Lilla Gröndal belastar
nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.
3. godkänna projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall.
4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla
idrottshall belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett
beslut som ligger inom nämndens ansvar.
5. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2019 (§ 112) att uppdra åt förvaltningen att
genomföra en behovsanalys över antalet skolplatser i Nynäshamns tätort respektive Ösmo.
Barn- och utbildningsnämnden godkände behovsanalysen (december 2019 § 162) och överlämnade
denna till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för förstudie.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var klar med förstudien i april 2020 och den lämnades
över för ett inriktningsbeslut. Förstudien pekar ut tre möjliga alternativ för att påverka kapaciteten i
centrala Nynäshamn:
- Alternativ 1 innebär att lilla Gröndal, som rivs under 2020, återuppbyggs. Förstudien presenterar
4 olika scenarier där en byggnad uppförs för mellan 180-240 elever. Lilla Gröndal skulle kunna vara
färdig för undervisning tidigast hösten 2022/våren 2023.
- Alternativ 2 innebär en ombyggnation av Viaskolans gamla idrottssal vilket skulle frigöra ytor i
resten av skolan. För att kunna utöka antalet elever behöver man även bygga ut matsalen.
- Alternativ 3 innebär att en ny skola byggs på Estö idrottsplats.
Sedan förstudien genomfördes har ytterligare ett alternativ identifierats: att hyra lokaler för elever
från Viaskolan.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal , scenario 1 (240 elever) enligt
förstudien.
2. godkänna att kostnaderna för projektering belastar nämndens resultat om investeringen inte blir
av på grund av ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.
3. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall
belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.
4. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.
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Förslag under mötet

Gill Lagerberg, (S), yrkar att det till att-sats 1 görs följande tillägg: cirka 240 elever samt att att-sats
3 delas upp i två att-satser som får nummer 3 respektive 4 i enlighet med:

3. godkänna projektering för ombyggnationen av Viaskolans gamla idrottshall.
4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall
belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.

Mikael Persson, (L), yrkar bifall till att-sats 1 med Gill Lagerbergs, (S), tilläggsyrkande, bifall till attsats 2, bifall till att-sats 3 och att-sats 4 i enlighet med Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkande samt
bifall till att-sats 5.

Beslutsgången
Ordförande finner att förvaltningens förslag bifalles med Gill Lagerberg, (S), tilläggs- och
ändringsyrkanden.

Beslutsunderlag
Förstudie, utökning av skolplatser i Nynäshamns tätort, KS/2020/0159/291-2
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0015/291-16

Skickas till

Skolchef grundskola
Lokalstrateg
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerarsignaturer
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§ 43/20

BUN/2020/0092/719-

Ersättning för omsorg på obekväm arbetstid i annan kommun
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 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 Nynäshamn 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 Nynäshamn 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 pedagogiskt 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.
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.

Beslutsunderlag
BUN/2020/0092/719-1

Justerarsignaturer
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Bilaga 1, Riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman
Bilaga 1, Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid

Skickas till
Handläggare förskola
Handläggare skola
Externa huvudmän
Akten

Justerarsignaturer
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§ 44/20

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande Vansta förskola. Christina Persson, skolchef
förskola, svarar på frågan. Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, lägger till att hon tar vidare
kontakt gällande Vansta förskola och återkommer till nästa nämnd angående rättsläget och
eventuella ekonomiska konsekvenser.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Tallbackaskolan. Robert Jägare, avdelningschef
förvaltningsstab, svarar på frågan. En ny utredning har gjorts angående Tallbackaskolans skick och
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, tar med frågan till fastighetsavdelning angående en
eventuell presentation på nästkommande nämnd.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Sunnerbyskolan. Robert Jägare, avdelningschef
förvaltningsstab, svarar på frågan. Den politiska diskussionen kommer att fortsätta beträffande
Sunnerbyskolans framtid.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande medarbetarenkäten 2019. Carolin Sjöstrand,
nämndsekreterare, berättar att en presentation ska hållas nästkommande nämndsammanträde,
gällande medarbetarenkäten.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande kostpolicy. Svar inkommer via e-post från Maud
Gezelius, kostchef. Nytt förslag för förskolans kostpolicy presenteras för nämnden i höst. För
grundskola och gymnasium finns gällande riktlinjer.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande gymnasiets programutbud 2020/2021. Jabil
Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning svarar på frågan. Nämnden kommer att få tillfälle
att lämna synpunkter och tankar vid nämndsammanträdet i juni, som sedan följs upp för vidare
diskussion vid nämndsammanträdet i augusti.
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, informerar om gymnasiets lokaler. Han
informerar om studenten och att det kommer erbjudas förlängda studier för elever i behov av det.
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, informerar vidare om en eventuell ny
utbildning i Folkets hus lokaler.
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, informerar om aktuell situation i förvaltningen angående
rådande situation med covid-19.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

