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Innehållsförteckning              

 § 50/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 51/20 Yttrande över remiss - motion om att utöka öppettider på Nattis  

§ 52/20 Yttrande över remiss - Medborgarförslag gällande regler för användande av 
privata mobiltelefoner i förskolan 

 

§ 53/20 Yttrande över remiss - Höj kommunalskatten för att möta kostnaderna som 

skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas 

 

§ 54/20 Yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024  

§ 55/20 Remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024  

§ 56/20 Yttrande över remiss angående nytt bidragsreglemente 

 

 

§ 57/20 Övriga frågor  
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§ 50/20 

Fastställande av dagordning 

 

Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, anmäler en övrig fråga gällande information 
om gymnasiets programutbud till kommande nämndsammanträde i augusti.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande arbetet med barnkonventionen.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande rutiner för minskad smittspridning inom skolan.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande tillsyn av fristående förskolor.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande lekredskap inom förskolan.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande revisionen.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande lokaler för grundskolor.  

Gill Lagerberg, (S) anmäler en övrig fråga gällande rekrytering av personal.  

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande förvaltningens pågående 
arbete.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 51/20 BUN/2020/0079/060- 

Yttrande över remiss - motion om att utöka öppettider på 

Nattis 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått på remiss att yttra sig över en motion gällande att utöka 
öppettider på Nattis. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden ändra i riktlinjerna gällande 

föräldrar som har gemensam vårdnad men är folkbokförda på olika adresser till att betraktas som 
ensamstående, samt se över möjligheten till transport för de barn som är i behov av det. 

 

Förvaltningens bedömning 
I nuläget har inte kommunen en särskild lokal som fungerar som så kallad ”nattis”, utan omsorgen 

har utförts genom olika åtgärder beroende på behov, till exempel genom omsorg i hemmet. Därmed 
råder det inga särskilda öppettider som nämns i motionen, utan omsorgen utförs de timmar som 

beviljats i enlighet med riktlinjerna.  

 
Gällande ändring av riktlinjer har förvaltningen förståelse för att det ibland kan uppstå problem 

gällande att kombinera yrkes- och familjeliv, för både sammanboende och skilda vårdnadshavare. 
Enligt föräldrabalken är en förutsättning för att tilldelas gemensam vårdnad vid en separation dock 

att vårdnadshavare förväntas samarbeta i alla frågor som rör barnet . Det är barnets bästa som är 
avgörande beträffande beslut som rör barnet och dess vårdnad, boende och umgänge. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl att frångå det som uttrycks i 

föräldrabalken och anser därmed att riktlinjerna bör behållas oförändrade. 
 

Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden ser över möjligheten att ordna transport för de 
barn som är i behov av detta, mellan ordinarie verksamhet och ”nattis”. Kommuner har inte 

skyldighet att erbjuda skjuts av barn till och från fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Det är 

bara elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som under vissa förutsättningar kan 
ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vidare strider det mot likställighetsprincipen  att bevilja skjuts till 

ett utvalt antal barn, i det här fallet de i behov av transport mellan grund- eller förskoleverksamhet 
och ”nattis”. Förvaltningen anser därmed att det inte är möjligt att ombesörja skjuts i enlighet med 
motionärens yrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 

det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.  
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0079/060-2 
Motion om att utöka öppettider på Nattis 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Handläggare förskola 

Akten 
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§ 52/20 BUN/2020/0210/061- 

Yttrande över remiss - Medborgarförslag gällande regler för 

användande av privata mobiltelefoner i förskolan 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag  
till yttrande över remissen som sitt eget. 

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att det sätts upp tydliga regler för eller förbud mot förskolepersonalens 
användande av privata mobiltelefoner under arbetstid. Förslagsställaren menar att personalen 

brister i sin uppmärksamhet när de använder sina privata telefoner i verksamheten. 
Förslagsställaren lyfter även att bilder och filmer kan tas med mobiltelefoner och ställer frågan om 
vad det finns för regler kring vårdnadshavare som tar bilder eller filmar i förskoleverksamheten. 

Förvaltningens bedömning  

Personal i förskolan använder mobiltelefon som ett redskap i sin yrkesutövning. Pedagogisk 
dokumentation i form av texter, filmer och bilder laddas upp i förskolans lärplattform via surfplattor 

och mobiltelefoner som personalen och barnen använder i verksamheten. Denna dokumentation 
sker i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Vad gäller användande av privata mobiltelefoner under arbetstid är det en fråga om ordningsregler 
på arbetsplatsen. Vilka ordningsregler som ska gälla på en arbetsplats är upp till ansvarig chef att 

fatta beslut om (se ”Skyldigheter som anställd i Nynäshamns kommun” framtaget av HR-
avdelningen 2012).  

Förslagsställaren efterfrågar vad som gäller för vårdnadshavare som filmar eller tar bilder i 
verksamheten. Personuppgiftshantering i form av bilder eller filmer som tas för privat bruk omfattas 

generellt inte av dataskyddsförordningen och det kan därför vara tillåtet att vårdnadshavare fotar 

eller filmar för privat bruk i verksamheten. I det fall personal eller barn i verksamheten har skyddad 
identitet kan dock förskolan ha satt upp regler som begränsar vårdnadshavares möjligheter att filma 
eller fota i verksamheten.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över remissen 

som sitt eget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0210/061-2 
Medborgarförslag gällande regler för användande av privata mobiltelefoner i förskolan 
 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Akten 
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§ 53/20 BUN/2020/0116/061- 

Yttrande över remiss - Höj kommunalskatten för att möta 

kostnaderna som skolverksamheten kräver för att fungera och 
utvecklas 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.    

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fick 2020-04-28 på remiss av kommunstyrelsen att yttra sig över ett 
medborgarförslag gällande att höja kommunalskatten för att finansiera skolverksamhet.  

 
Förslagsställaren framför att kommunalskatten bör höjas och att överskottet till följd av höjningen 

ska tillfalla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Förslagsställaren framför brister i 

skolans verksamhet så som avsaknad av arbetsmaterial, hög arbetsbelastning och lokaler i 
undermåligt skick. Förslagsställaren lyfter positiva aspekter som en möjlig följd av en kommunal 

skattehöjning, så som förbättrade skollokaler, undervisningsmaterial och möjligheten till att göra 
kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och förslagsställarens engagemang i barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen ser förbättringsmöjligheter inom 

verksamheterna, bland annat gällande lokaler. Ett utredningsarbete kring lokalbehov bedrivs för 
närvarande av förvaltningen. Förvaltningen är enig med förslagsställaren om att pedagogernas 

möjligheter att utföra ett bra arbete förbättras av god arbetsmiljö och tillgång till rätt resurser.  
 

Det kommunövergripande budgetarbetet bedrivs dock inte genom en enskild nämnd. Barn- och 

utbildningsnämnden kan inte enskilt besluta om budgetförändringar av det slag som 
förslagsställaren framför. Det är kommunfullmäktige som årligen beslutar om budget och dess 

fördelning (se dokument Mål och budget 2020-2023, Nynäshamns kommun). Inför att 
kommunfullmäktige fattar beslut har barn- och utbildningsnämnden i yttrande över mål och budget 

möjlighet att redogöra för konsekvenser av den föreslagna budgetramen.  

 
Förvaltningen föreslår utifrån ovanstående att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0116/061-2 

Medborgarförslag gällande att höja kommunalskatten 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 54/20 BUN/2020/0228/060- 

Yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns kulturprogram 

2021-2024 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över kultur- och fritidsnämndens 
Kulturprogram 2021-2024. Remissen inkom till barn- och utbildningsnämnden 2020-06-15 och ett 
yttrande ska lämnas senast 2020-09-02.  

Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024 är ett kommunövergripande program och är 

menat att vara en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen inom kommunen. Det 
framgår av programmet att arbetet består av att stärka föreningslivet och privata aktörer samt 

erbjuda meningsfulla aktiviteter för Nynäshamns invånare i alla åldrar. Programmet anger att kultur 
har positiva effekter på både individ- och samhällsnivå och att hänsyn ska tas till tillgänglighet, 

jämställdhet och minoritetsgrupper inom programmets prioriterade områden. Programmet anger 
sina prioriterade områden som följer:  

 Samverkan med kulturaktörer  

 Samverkan med förskola och skola  

 Samverkan kring äldre  

 Kulturarv och kulturmiljöer 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser positivt på att ett kommungemensamt kulturprogram har tagits fram och att 
programmets utformning syftar till att förbättra livs- och hälsokvalitén för invånarna i Nynäshamns 
kommun. Vidare har förvaltningen följande synpunkter på programmet.  

Förvaltningen saknar en inledande definition av begreppet ”kultur”, som i programtexten används 

på skiftande sätt (”kulturella resurser”, ”kulturutövande” och ”människor från olika kulturer”). 
Kulturbegreppet kan rymma olika potentiella innebörder och det är viktigt att definiera hur det 
används i aktuell text för att tydliggöra och undvika missförstånd.  

Vidare anser förvaltningen att barnkonventionen bör lyftas som en central del i programmet. I 

programmets nuvarande form omnämns barnkonventionen överhuvudtaget inte. Barnkonventionen 
ska genomsyra all verksamhet i Nynäshamns kommun och det bör således även gälla 

kulturprogrammet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kommunen och förvaltningen ser 
många fördelar med att stärka det i text.  

De åtgärder som beskrivs för att nå målen under samverkan med förskola och skola innefattar goda 
samarbeten mellan kultur- och fritid, kulturskola, förskola, grundskola, särskola, gymnasium, 

vuxenskola och SFI. Förvaltningen anser att ett konkretiserande av hur det samarbetet ska gå till 
och utvecklas ökar möjligheten att nå målen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kultur- och fritidsnämnden.  
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Beslutsunderlag 
BUN/2020/0228/060-2 

Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024 
 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Akten  
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§ 55/20 BUN/2020/0229/060- 

Remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 

och överlämna det till kultur- och fritidsnämnden. 

Protokollsanteckningar 
Marcus Svinhufvud, (M) inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: I tjänsteutlåtandet 

omnämns programmet omväxlande som ”idrottsprogram” och ”idrottspolitiskt program” och detta 
bör justeras till ett enhetligt användande av begrepp.  

Gill Lagerberg, (S) inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: I tjänsteutlåtandet, tillika 

yttrandet, står det ”barn- och utbildningsnämnden” som avsändare och det bör istället stå ”barn- 
och utbildningsförvaltningen”.  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har bett övriga nämnder i kommunen att yttra sig över deras 
idrottspolitiska program, beslutat på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2020. 

Remisstiden har sträckt sig över sommaren och ska vara kultur- och fritidsnämnden åter tillhanda 

den 2 september. 
 

Programmets syfte är att stärka föreningslivet och kommunens egna verksamheter med att erbjuda 
aktiviteter för invånare i alla åldrar. Programmet avser vidare att ge stöd i arbetet med föreningsliv, 

skapandet av mötesplatser och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden menar att programmet ska ha 

en bred förankring och vara hållbart ett antal år framåt. 
 

Barn- och utbildningsnämnden anser inledningsvis att det idrottspolitiska programmet stämmer väl 
överens med hur de olika utbildningsverksamheterna agerar och resonerar i sammanhanget. 

Nämnden har, utifrån sitt perspektiv och ansvarsområde, några synpunkter på programmet. För det 
första anser barn- och utbildningsnämnden anser att barnkonventionen måste lyftas som en central 

del i programmet. Nu återfinns det på ett ställe (under ”idrottsföreningar”). Barnkonventionen ska 

genomsyra hela kommunens verksamhet och kan således inte begränsas till att gälla en del av det 
idrottspolitiska programmet. 

 
För det andra ser barn- och utbildningsnämnden tydliga gemensamma intressen i mötesplatserna. 

Mötesplatser kräver ofta investeringar av olika slag och det kan bara vara till fördel om dessa 

mötesplatser kan vara naturliga att använda för alla, inklusive de barn och ungdomar och vuxna 
som går i kommunens utbildningsverksamhet.  

 
För det tredje noterar barn- och utbildningsnämnden att det finns angivna aktiviteter för att nå de 

uppsatta målen. Dock är det oklart hur uppföljningen ska ge besked om det finns en positiv 
utveckling eller inte. Aktiviteterna i sig kan ju fungera som en checklista och om nämnden anser att 

allt har genomförts är målet uppnått. Frågan gäller ju om, och i så fall hur, det finns en 

utvecklingstanke i planen.  
 

Avslutningsvis ger de två avslutande avsnitten – utvecklingsområden respektive uppföljning – 
utrymme för vissa oklarheter. I avsnittet uppföljning beskrivs former och sammanhang för 

uppföljningen men det framgår inte vad som ska rapporteras och till vem. Under det avslutande 
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avsnittet uppföljning framgår det inte hur insatserna är kopplade till övriga insatser som pekas på i 
programmet eller på vilket sätt de kommer vara i särskilt fokus. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 

kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
BUN/2020/0229/060-2 

Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 
 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 
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§ 56/20 BUN/2020/0230/060- 

Yttrande över remiss angående nytt bidragsreglemente 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag  

till yttrade över remissen som sitt eget.  
 

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S) inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Definitionen av 

idrottsförening anges i programmet som en förening som avser bedriva både tävlingsidrott samt 
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. Socialdemokraterna önskar ett tydliggörande av den 
definitionen, om föreningen måste ha både och för att vara berättigad till bidrag.  

Ärendet 
Kommunen ger föreningar och aktörer möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet i syfte att stötta 

dessa i arbetet med att ge kommunens invånare möjlighet till aktivitet inom idrott, kultur och fritid. 
Bidragsreglementet syftar till att på ett enkelt sätt beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och 

vad man är berättigad till att söka. Detta gäller för föreningar, privatpersoner, ekonomiska 
föreningar och studieförbund.  

Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut en revidering av bidragsreglementet på remiss och barn- 
och utbildningsnämnden har att yttra sig över denna.  

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra om de generella principerna i det reviderade 

bidragsreglementet.  
 

Ett förtydligande föreslås dock avseende punkt 2.1 som redogör för vilka föreningar som kan söka 
bidrag hos kommunen. Under beskrivningen av idrottsföreningar framgår att ”Verksamheten ska 

främja en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration hos de barn- 

och ungdomar som deltar i verksamheten”. Då dokumentet i stort inte gör skillnad på deltagarnas 
ålder föreslås att vuxna läggs till i uppräkningen idrottsföreningarnas målgrupper. Att unga är 

särskilt prioriterade för Nynäshamns kommun framgår något stycke ner i dokumentet där det 
tydliggörs att: ”Nynäshamns kommun prioriterar föreningar som bedriver verksamhet för barn i 

ålder 6-18 år (födelseår räknas) och för personer med funktionsvariation (alla åldrar)”. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrade över remissen som 
sitt eget.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0230/060-2 
 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57/20 

Övriga frågor 
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, anmäler en övrig fråga gällande information 

om gymnasiets programutbud till kommande nämndsammanträde i augusti. Han lyfter frågan kring 
ett förtydligande av politiken vilken information som önskas till nästkommande nämndsammanträde. 

Marcus Svinhufvud, (M), svarar att det är önskvärt med en översikt över regionens 

gymnasieprogram. Gill Lagerberg, (S), svarar att det är önskvärt med statistik över vilka sökanden 
till vilka program och hur könsfördelningen ser ut. Mikael Persson, (L), svarar att det är önskvärt 
med mer information kring distansundervisning.  

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, föreslår att politiken får möjlighet att skriftligt inkomma 
med förslag till gymnasieprogram i samband med nästkommande nämndsammanträde.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande arbetet med barnkonventionen och 
barnbokslutet. Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, svarar att det inte längre görs 

barnbokslut. Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, svarar att arbetet med barnkonventionen 

pågår internt och att arbetet är i sin initiala fas. Bland annat kommer en utbildning att hållas för 
delar av förvaltningens personal. Marcus Svinhufvud, (M), meddelar att han också tar med sig 
frågan.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rutiner för minskad smittspridning inom skolan. 

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att det är svårt med differentierad 
skolstart på grund av skolskjuts. Vidare finns rutiner med tejpat golv, inslussning av elever med 

mera. Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, svarar att gymnasiet ska hålla spridda 
tider för upprop och att anpassningar har gjorts i elevernas scheman.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande tillsyn av fristående förskolor. Christina Persson, 
skolchef förskola, svarar att förvaltningen har utfört ett arbete gällande riktlinjer för tillsyn och att 
det tas upp på nämndsammanträde i höst.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande lekredskap inom förskolan. Christina Persson, 

skolchef förskola, svarar att efter flytt tas de lekredskap som verksamheten vill ha med och det som 
lämnas ansvarar fastighet för.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande revisionen i verksamhetsberättelsen. Lina 
Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, svarar att en presentation kan ske på nämnd i höst.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande lokaler för grundskolan. Marcus Svinhufvud, 

(M), svarar på frågan. Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, utvecklar kring förvaltningens 
arbete.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rekrytering av personal. Annika Setterquist, 
skolchef grund- och grundsärskolan, svarar gällande aktuellt läge. Lina Axelsson-Kihlblom, 
förvaltningschef, lägger till att tydligare information kommer på nämnd.  

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande förvaltningens pågående 

arbete. Hon lyfter det strukturella arbetet i rektorsområdet Ösmo, där nämndbeslut ska tas senare i 
höst.  
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