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Barn- och utbildningsnämndens 
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-09-08 
Anslaget sätts upp: 2021-09-13             Anslaget tas ned: 2021-10-05 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2021-09-08 kl. 08.30-09.54 

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

 

   

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 

  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 40-45 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, 2021-09-13 kl. 15.00.  

 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

 § 40/21 Fastställande av dagordning 
 

 § 41/21 Information - Delårsrapport tertialuppföljning 2 (T2) 2021 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 42/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 
avskrivning av fordran 

 

§ 43/21 Svar på medborgarförslag - Inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst  
§ 44/21 Svar på medborgarförslag- Upprättande av en lärmiljöfond  

 § 45/21 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40/21  

Fastställande av dagordning 
Marcus Svinhufvud (M) anmäler en övrig fråga gällande ett yttrande över detaljplan.  

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande rekrytering av 
förvaltningschef.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande tillsättning av rektor för grundsärskolan.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande behörighetsgrad samt hur lärartjänster lyses ut. 

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

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 41/21  

Information - Delårsrapport tertialuppföljning 2 (T2) 2021 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om det aktuella läget med arbetet på 
förvaltningen med delårsrapporten. Vidare ger hon en beskrivning av insamling av data samt 
sortering av gällande vilka kostnader som hör till orsakade av coronapandemin eller ej samt prognos 
för måluppfyllelse. Delårsrapporten redovisas i sin helhet för nämnden.   
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§ 42/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning gällande avskrivning av fordran 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag 
om avskrivning av fordran.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog en ny delegationsordning (BUN § 68/21) där ett antal 
förändringar genomfördes efter dataskyddsombudets rekommendationer samt kommunstyrelsens 
hänvisningar till övriga nämnder att revidera sina delegationsordningar. Ändringarna gällde bland 
annat personuppgifter och verkställighet. De punkter som avsåg ren verkställighet togs bort i 
samband med revideringen. Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, 
policy, riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal eller arbetsbeskrivningar. Verkställighetsbeslut är beslut av 
rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteställning och de kan 
inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol. De behöver inte heller anmälas till nämnden.  
 
Avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp  
Avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp är i nuläget ett verkställighetsbeslut och anges 
därmed inte i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut om avskrivning av fordran 
upp till fyra prisbasbelopp hanteras utifrån tillämpandet av riktlinjerna ”Riktlinjer för extern 
fakturering, betalningsbevakning och kravverksamhet i Nynäshamns kommun”, avsnitt 2.6. 
Avskrivning av fordran samt ”Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet”, avsnitt Kravrutin.  
 
Samtliga övriga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, har avskrivning av fordran upp till fyra 
prisbasbelopp i sin delegationsordning med exempelvis ekonomichef, controller och/eller 
avdelningschef som delegater. Förvaltningen ser positivt på en kommunenhetlig hantering av 
ärendet. Förvaltningen bedömer att beslut gällande avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp 
bör ses som ett delegationsbeslut och inte som ett verkställighetsbeslut. I enlighet med 
kommunstyrelsens hänvisning till övriga nämnder att genomföra revideringar enligt 
kommunstyrelsens ändringar i möjligaste mån föreslår förvaltningen att punkten förs in i barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning, med delegat avdelningschef.  

Nr.  Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor 
2. Ekonomisk 

förvaltning 
   

2.1. Avskrivning ur 
bokföringen av 
fordran upp till och 
med fyra 
prisbasbelopp. 

Avdelningschef  Anmälan 

 
Övriga paragrafer inom avsnitt 2. Ekonomisk förvaltning justeras därefter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens 
förslag om avskrivning av fordran.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0001/002-103 
 

Skickas till 
Ekonomiavdelning 
Akt 
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§ 43/21 BUN/2020/0304/061 

Svar på medborgarförslag - Inrättande av en 
lärmiljöutvecklartjänst 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2020-08-28. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-10-15 att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden.  

Förslagsställaren föreslår kommunen att inrätta en lärmiljöutvecklartjänst på heltid på barn-och 
utbildningsförvaltningen. Tjänsten ska vara en resurs för skolor och förskolor och möta de behov 
som finns. Tjänsten föreslås vara mångsidigt där ledorden är lyhördhet, problemlösning, pedagogisk 
förståelse, hantverksskicklighet och uppfinningsrikedom.  

Tjänsten bör även kopplas ihop med socialt arbete där elever eller unga vuxna löser konkreta 
uppgifter och lär med lärmiljöutvecklaren som handledare. Förslagsställaren framför att 
Lärmiljöutvecklaren är den som ska komma med idéer, fånga upp idéer, ta emot förslag, lösa 
problem, skissa och göra ritningar, bygga och anlägga (lärmiljöer) samt har kontakt med 
besiktningsman och fastighetsavdelningen när det krävs.   

Som en del av tjänsten ska även Lärmiljöutvecklaren ta hand om underhållet av de olika utvecklade 
funktionerna. Förslagsställaren framför exempel på när Viaskolans gård utvecklades och fick gröna 
oaser, underhållet var dock undermåligt och nu är den oas som skapades förstörd.  

Vidare framför förslagsställaren att Lärmiljöutvecklaren även ska bidra till ökad likvärdighet mellan 
skolor och förskolor genom att arbeta med samtliga skol-och förskolegårdar inom kommunen. 
Lärmiljöutvecklaren bör även ha ett nära samarbete med Naturskolan som har flerårig erfarenhet att 
arbeta med utvecklingen av skol-och förskolegårdarna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0304/061-2  
Medborgarförslag om att inrätta en lärmiljöutvecklartjänst 
 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Skolchef grund- och grundsärskola  
Controller  
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§ 44/21 BUN/2020/0305/061 

Svar på medborgarförslag - Upprättande av en lärmiljöfond 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2020-08-28. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-10-15 att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden. Förslagsställaren 
föreslår kommunen att inrätta en lärmiljöfond vilken skall administreras och förvaltas av Barn och 
utbildningsförvaltningen. Syftet med fonden är att den ska bidra till utveckling av pedagogiska 
utemiljöer på skolor och förskolor. Till lärmiljöfonden ska en arbetsgrupp kopplas bestående av 
Nynäshamns naturskola, representanter från fastighetsavdelningen och barn och 
utbildningsförvaltningen. Denna grupp ska besluta om vilka ansökningar som ska beviljas eller 
avslås. Förslagsställaren föreslår att en summa på 100 000 kronor inledningsvis avdelas varje år och 
att de medel som finns kvar 31 december förs över på nästa år.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0305/061-2 
Medborgarförslag om att upprätta en lärmiljöfond 
 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Skolchef grund- och grundsärskola  
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 9(9) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45/21  

Övriga frågor 
 

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande ett yttrande över detaljplan. Robert 
Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, redogör för ärendet, där samhällsbyggnadsförvaltningens 
detaljplan för Vansta 3:1 för närvarande är ute för granskning. Sista svarsdag infaller innan 
nämnden har sammanträde. Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen upprättar ett förslag till 
beslut, som presidiet har möjlighet att läsa och som sedan ordförande antar via ordförandebeslut för 
möjlighet att yttra sig.  

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande rekrytering av 
förvaltningschef. Hon informerar om processen med att rekrytera en ny förvaltningschef till barn- 
och utbildningsförvaltningen. Denna process är påbörjad.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande tillsättning av rektor för grundsärskolan. Rektorn 
för grundsärskolan ska framöver gå i pension. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
svarar att rekrytering av tjänst är inte påbörjad.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande behörighetsgrad samt hur lärartjänster lyses ut. 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att frågan om behörighetsgrad behandlas på 
förvaltningen, bland annat i VP-arbetet.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande tjänstebefattning inom förskolan. Inom 
förskolan finns två befattningar som båda benämns ”barnskötare”, men anställda kan både vara 
med och utan utbildning. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, meddelar att hon tar med sig 
frågan till HR.   
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