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Sammanträdesdatum  
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-04-06 
Anslaget sätts upp: 2022-04-12             Anslaget tas ned: 2022-05-03 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Örngrund och Teams, 2022-04-06 kl. 09.00-10.18 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 
   
 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef 
Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
 

  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 18-23 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-04-11 klockan 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Tobias Östring, (L) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

 § 18/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 19/22 Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som 
huvudman- Raoul Wallenbergskolorna AB 

 

§ 20/22 Flytt av kommunövergripande resursenhet  
§ 21/22 Yttrande över remiss - Revidering av taxa för kopia av allmän handling  
§ 22/22 Investering i elevdatorer för höstterminen 2022  

§ 23/22 Övriga frågor 
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§ 18/22 

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande nya siffror från närvaroteamet.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 19/22 BUN/2022/0040/619 

Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om 
godkännande som huvudman- Raoul Wallenbergskolorna AB 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att förtydliga yttrandets avsnitt om utpendling från Ösmo, 
Segersäng och Sorunda till dess att ärendet ska behandlas i nämnd.  

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och översända det till Skolinspektionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Raoul Wallenbergskolorna AB (RWS) har hos Skolinspektionen i ärende med dnr. 2022:860, ansökt 
om godkännande som huvudman för en förskoleklass, fritidshem och grundskola till och med 
årskurs 9 kallad Raoul Wallenbergskolan Källberga i Nynäshamns kommun från och med läsåret 
2023/24. Som en del av Skolinspektionens beslutsunderlag och i enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen 
(2010:800) ges Nynäshamns kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska ha 
inkommit till Skolinspektionen senast den 22 april 2022. 

Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Till yttrandet bör 
en konsekvensbeskrivning bifogas. Av konsekvensbeskrivningen bör framgå vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 
planerade utbildning. Med lång sikt menar Skolinspektionen i det här fallet ett perspektiv på 5 till 10 
år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga en befolkningsprognos, en sammanställning över de nuvarande 
kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen samt en karta 
som visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Förvaltningen 
har förberett ett yttrande, tillsammans med ovan nämnda bilagor samt lokalförsörjningsplan 2022–
2029.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till Skolinspektionen. 

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), yrkar att avsnittet om utpendling från Ösmo, Segersäng och Sorunda 
förtydligas. Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till Tobias Östrings, (L), tilläggsyrkande.  

Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0040/619-5 Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om 
godkännande som huvudman– Raoul Wallenbergskolorna AB  
Bilaga 1, Nynäshamns kommuns yttrande över ansökan om godkännande av huvudman  
Bilaga 2 - Befolkningsprognos 6-15 år.  
Bilaga 3 - Antal elever per förskoleklass samt årskurs 1-9 i Nynäshamns kommun  
Bilaga 4 - Karta över kommunala och fristående grundskolor i Nynäshamns kommun.  



 

PROTOKOLL Sida 5(10) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Bilaga 5 – Lokalförsörjningsplan 2022-2029.  
Bilaga 6, Ansökan från Raoul Wallenbergskolan AB (komplett ansökan finns hos registrator). 

Skickas till 
Skolinspektionen  
Akt 
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§ 20/22 BUN/2022/0015/291- 

Flytt av kommunövergripande resursenhet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att säga upp Stormogården på 
fastigheten Valkyrian 3.  

 
2. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att hyra in yta enligt bifogad ritning på 

Gymnasiet (Kvarnängen 1).  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslut av ärendet.   

Ärendet 
2018 tecknades ett kontrakt på fem år med Nynäshamnsbostäder avseende Stormogården 
(Valkyrian 3) för att driva den kommunövergripande resursenheten. I juni 2021 inkom ett 
föreläggande från Södertörns miljö och hälsa (Smohf) om ett åtgärdsförslag gällande bristfällig 
ventilation och installation av akustikdämpande tak i vissa utrymmen. Efter kontakt med 
kommunens driftavdelning inkom ett prisförslag avseende installation av ett Ftx-system med ett pris 
på 790 000 kronor. Förvaltningen vidarebefordrade åtgärdsförslaget till Smohf för bedömning om 
åtgärdsförslaget var rimligt. Smohf skickade en delgivning den 1 mars där man begär följande: 
 

1. Installera Ftx-ventilation enligt offert daterad 2021-10-10. 
2. Montera akustiklösning enligt offert daterad 2021-05-31. 

 
Dessa punkter ska åtföljas senast åtta månader efter delgivning. Eftersom kontraktet på 
Stormogården endast sträcker sig till augusti 2023 är avskrivningstiden för kort för att dessa 
investeringar ska kunna läggas som en hyreskostnad. Dessutom är det oklart huruvida kommunen 
kan fortsätta hyra lokalen efter augusti 2023 då Nynäshamnsbostäder tidigare signalerat andra 
framtidsplaner för fastigheten. Med detta i åtanke har verksamheten hittat lokaler i gymnasiets E-
korridor som idag används av gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan har sagt upp dessa lokaler 
och de är lediga från och med juli 2022. Verksamheten önskar flytta till terminsstart augusti 2022. 
Nuvarande hyreskostnad för Stormogården är 32 836 kronor per månad. Hyra för ytan på gymnasiet 
är 34 592 kronor per månad.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

1. Säga upp Stormogården på fastigheten Valkyrian 3  
2. Hyra in yta enligt bifogad ritning på Gymnasiet (Kvarnängen 1) 

 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291–1 
Bilaga 1, Ritning lokal E-korridor gymnasiet 
Bilaga 2, Risk och konsekvensanalys 
Bilaga 3, Barnkonsekvensanalys 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare 
Akt 
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§ 21/22 BUN/2022/0045/003 

Yttrande över remiss - Revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen inkom den 22 februari 2022 med en remiss till barn- och 
utbildningsnämnden gällande revidering av taxa för kopia av allmän handling. Remissen har skickats 
till samtliga nämnder och de ombeds yttra sig senast den 30 april 2022.  
 
Enligt offentlighetslagstiftningen har allmänheten rätt att gratis ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler. Däremot har myndigheter rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar. 
För kommunala myndigheter krävs dock att fullmäktige har fastställt en taxa innan en avgift kan tas 
ut. Den avgift som myndigheterna tar ut ska täcka kostnader för kopiering, material och 
expediering. Däremot får inte kostnader för tiden det tar att plocka fram handlingen eller sortera 
tillbaka den ingå i avgiften.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering innebär att tillämpningsanvisningen har 
förtydligats och uppdaterats samt att antalet gratis sidor att begära ut ökar från nuvarande 19 sidor 
till 99 sidor. Anledningen till förslaget om revideringen av antalet gratis sidor beskrivs vara att 
kostnaden för arbetet med att hantera betalning för dryga 19 sidor överstiger det fakturerade 
beloppet. Antalet sidor som kan begäras ut gratis föreslås därför höjas till en nivå där kostnaden för 
kopiering motiverar arbetet med att fakturera för kopian.  
 

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

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), Marcus Svinhufvud, (M) och Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0045/003-2 
 

Skickas till 
Kommunarkivet 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 22/22 BUN/2021/0002/041- 

Investering i elevdatorer för höstterminen 2022 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investering i 200 
elevdatorer.  

Ärendet 
I grundskolan tillämpas en modell där eleverna i årskurs 6–9 får låna en dator under sin studietid för 
undervisningssyften. Datorerna köps in centralt på barn- och utbildningsförvaltningen och fördelas 
till verksamheterna efter elevantal. Inför hösten 2022 finns behov av att göra ett köp av 200 datorer 
för att täcka behoven som beräknas uppstå. Kostnaden för datorerna blir enligt aktuellt ramavtal 
739 800 kronor. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska beslut om investeringar till ett belopp mellan 
10-400 prisbasbelopp (486 tkr – 2,43 mnkr) beslutas av verksamhetsansvarig nämnd. 
Investeringsmedel har avsatts i investeringsbudgeten för 2022 för inköp av elevdatorer enligt det 
beskrivna arbetssättet. 

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad första året om 247 000 kronor beräknat på en 
avskrivningstid på 3 år och en ränta på 1%. Projekts ansvar är 710801 och projektets övergripande 
verksamhetskod är 4312. Investeringen beräknas kunna avslutas den 15 juni 2022.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investering i 200 elevdatorer.  
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – BUN/2021/0002/041-18 
Bilaga 1. Investeringskalkyl inför beslut elevdatorer hösttermin 2022 
 

Skickas till 
Investeringscontroller 
Skolchef grundskola 
Controller Buf 
IKT-enheten 
IT-strateg Buf 
Akten 
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§ 23/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande elevantal vilket närvaroteamet redovisade vid 
marsnämnden. Gill Lagerberg, (S), uppmärksammade att elevantalet inte verkade vara uppdaterat. 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling, tar med sig frågan till närvaroteamet och 
dubbelkollar siffrorna.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Viaskolans förändrade organisation. Annika 
Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att Viaskolan för närvarande arbetar med sin 
organisation, exempelvis klassindelning och schemaläggning.  
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