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§ 179/20

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever.
Ärendet får § 189 och övriga paragrafer justeras utifrån detta.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande förskolan Ur och skur.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande information om upphandling av skolplatser.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande aktuell uppdatering om pågående ärenden.
Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande underlag för remissrunda för den nya
nämnden.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
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§ 180/20

Information - Betyg årskurs 9
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola föredrar tillsammans med Magnus Prior,
rektor och Marie Johansson, rektor, om betyg och måluppfyllelse för årskurs 9. Skolchef informerar
om jämförelse av betygsresultat över tid samt andel elever med godkända betyg. Vidare informerar
rektorer om betygsstatistik för sina respektive skolor samt skolornas arbete mot ökad
måluppfyllelse.
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§ 181/20

Information - ESF-projekt Vägval unga nyanlända
Hans Olof Forsberg, projektledare, informerar om projektet Vägval unga nyanlända. Projektledare
informerar om bakgrunden till projektet samt dess slutresultat inför avslutandet till årsskiftet
2020/2021.
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§ 182/20

BUN/2020/0004/006

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2021.
2. godkänna förvaltningens förslag till temadagar med socialnämnden 2021.

Ärendet
Nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden sammanställer inför varje år ett kalendarium
som nämnden beslutar om i december året innan. Vid behov kan barn- och utbildningsnämnden
besluta om annan plats för sammanträde, till exempel ute i en av nämndens verksamheter men
utgångspunkten är att vara i sammanträdeslokal Landsort för samtliga nämndsammanträden. Sedan
våren 2020, med anledning av rådande omständigheter gällande covid-19, deltar ledamöter även
digitalt.
Förslaget till sammanträdesdatum bygger på den ekonomiska uppföljningsplanen, samverkan,
läsårsdata samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.

Barn- och utbildningsnämnden 2021
Datum
27 januari
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
15 juni (tisdag)
25 augusti
22 september
20 oktober
24 november
15 december

Tid
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Temadagar med socialnämnden 2021
Datum
13 april
13 oktober

Tid
13:30
13:30

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barnoch utbildningsnämnden 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2021.
2. godkänna förvaltningens förslag till temadag med socialnämnden 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

Beslutsunderlag

BUN/2020/0004/006-3

Skickas till

Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Avdelningschefer BUF
Kommunikatör
Controller
Ekonomiavdelningen
Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 183/20

BUN/2020/0004/006

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2021.
2. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för gemensamma arbetsutskott
2021.
o

Ärendet

Nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden sammanställer inför varje år ett kalendarium
inför beslut i december året innan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden är
förlagda i sammanträdesrum Örngrund eller Landsort. Sedan våren 2020, med anledning av rådande
omständigheter gällande covid-19, deltar ledamöter även digitalt. Förslaget bygger på den
ekonomiska uppföljningsplanen samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdesplaner.
Arbetsutskotten börjar kl. 09:00, med undantag när de sammanfaller med ett gemensamt
arbetsutskott, då de börjar de kl. 08:30. Förslag till sammanträdesdagar för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott samt gemensamma arbetsutskott 2020 ser ut enligt följande:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021
Datum
10 februari
10 mars
13 april (tisdag)
12 maj
2 juni
11 augusti
8 september
6 oktober
10 november
30 november (tisdag)

Tid
09:00
09:00
09:00
08:30
09:00
09:00
08:30
09:00
08:30
09:00

Gemensamma arbetsutskott
Gemensamma arbetsutskott
BUN/SON
BUN/SON
BUN/SON
BUN/SON

Tid
17 mars kl. 10.30
12 maj kl. 10.30
8 september kl. 10.30
10 november kl. 10.30

h
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2021.
2. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för gemensamma arbetsutskott
2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2021.
2. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för gemensamma arbetsutskott
2021.

Beslutsunderlag
BUN/2020/0004/006-4

Skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Avdelningschefer
Kommunstyrelsen
Kommunikatör
Controller
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 184/20

BUN/2019/0218/610

Breddad satsning på profilverksamhet i Nynäshamns kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på profilverksamhet i Nynäshamns
kommun.
2. utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.
3. avslå förvaltningens förslag till att delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om
förlängning av befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 21/22.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett skriftligt, särskilt yttrande som bilägges protokollet enligt
bilaga A.
Donald Löfving, (SD), meddelar att han ska inlämna ett särskilt, skriftligt yttrande som ska inkomma
innan protokollets justering. Yttrandet inkommer och bilägges protokollet enligt bilaga B.

Ärendet

Sedan 2018 bedrivs fotbollsprofil i Nynäshamns kommun. Profilverksamheten bekostas av centrala
medel och arrangeras på fritiden men i anslutning till skoltid. Fotbollsprofilen är öppen för alla,
oavsett tidigare erfarenhet av fotboll eller engagemang i annan idrottsklubb. Enda kravet för att få
delta är att man ska vara elev vid någon av Nynäshamns kommuns grundskolor eller vid
Nynäshamns gymnasium. Platserna på fotbollsprofilen är dock begränsade. Idag har
profilverksamheten ett platsnyttjande på 46 % vilket innebär att alla elever som velat delta har
erbjudits möjlighet till deltagande.
Nuvarande avtal med leverantören började gälla 2019-08-01 och gällde läsåret 19/20. Kommunen
har möjlighet att förlänga avtalet med leverantören med ett år i taget tre gånger. Diskussioner om
förlängning av avtalet ska inledas med leverantören minst sex månader innan avtalsperioden löper
ut. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i januari 2020 att förlänga avtalet med leverantören ett
år, det vill säga läsåret 20/21. Det innebär att frågan om förlängning av avtalet för läsåret 21/22
snarast behöver aktualiseras. I det fall att avtalet löper ut utan att det finns något nytt beslut om
profilverksamhet eller förlängning av nuvarande avtal med leverantör för fotbollsprofilen riskerar ett
glapp att uppstå för de elever som idag deltar i verksamheten läsåret 21/22. Avtal med leverantören
kan förlängas som längst till och med juni 2023. Om avtalet med leverantören ska förlängas för
läsåret 22/23 behöver en sådan diskussion initieras vid årsskiftet 2021-2022.
Berörda verksamheter bedömer att fotbollsprofilen har bidragit till skolornas attraktionskraft. Med
anledning av det positiva mervärdet som fotbollsprofilen skapar för eleverna som deltar finns
intresse av att utveckla och bredda profilverksamheten i kommunen. Att utveckla och bredda
profilverksamheten i Nynäshamns kommun är i linje med de idrotts- och kulturpolitiska program som
väntas antas av Kommunfullmäktige innan årsskiftet. Det kulturpolitiska programmet betonar att alla
barn och unga ska ha möjlighet att utöva och uppleva kultur. Goda samarbeten mellan kultur- och
fritidsavdelningen, kulturskola, förskola, grundskola, särskola, gymnasium och Campus Nynäshamn
eftersträvas därför.
Förvaltningen föreslår att en utredning tillsätts med uppdrag att ta fram ett förslag på hur
profilverksamheten i Nynäshamns kommun kan breddas både vad gäller utbud och antal elever som
deltar i profilverksamhet. I förslaget ska utredaren tagit ställning till hur profilverksamheten ska
organiseras, hur profilverksamheten kan finansieras, om profilverksamheten ska ske inom eller
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utanför skoltid samt former för samarbeten och avtal med leverantörer som ska driva
profilverksamheten. Då frågan om breddad profilverksamhet berör flera avdelningar och
verksamheter bör en referensgrupp med representanter från följande avdelningar/enheter knytas till
utredningen: Avdelning grundskola, avdelning gymnasie- och vuxenutbildning, kultur- och
fritidsavdelningen och kulturskolan. Förvaltningen föreslår att utredningen lämnar sitt förslag senast
i september 2021. Vidare behövs ett beslut om formerna för profilverksamheten i god tid före
årsskiftet 21-22 inför en eventuell förlängning av avtalet med leverantören för fotbollsprofilen.
Förvaltningschef ges sådant fall rätten att fatta beslut att förlänga det befintliga avtalet med
leverantören till och med läsåret 21/22. I utredningen som presenteras för nämnden under hösten
2021 ska förslag om huruvida avtalet med befintlig leverantör ska förlängas till läsåret 22/23 lämnas
till nämnden att besluta om.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på profilverksamhet i Nynäshamns
kommun.
2. utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.
3. delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning av befintligt avtal med
leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 21/22.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på profilverksamhet i Nynäshamns
kommun.
2. utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.
3. delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning av befintligt avtal med
leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 21/22.

Yrkanden
Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till samtliga att-satser i förvaltningens förslag till beslut, med
hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande.
Donald Löfving, (SD), yrkar avslag till samtliga att-satser i förvaltningens förslag till beslut, med
hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande som ska inkomma innan protokollets justering.
Mikael Persson, (L), yrkar bifall till samtliga att-satser i förvaltningens förslag till beslut.
Emma Solander, (MP), yrkar avslag till samtliga att-satser i förvaltningens förslag till beslut.
Ingrid Bergander, (S), yrkar avslag till att-sats 2.
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till att-sats 1 och att-sats 2.
Gill Lagerberg, (S), yrkar avslag till att-sats 3.
Mötet ajourneras 14:37-15:00.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition 1

Justerarsignaturer
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Bifall eller avslag till att-sats 1, uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på
profilverksamhet i Nynäshamns kommun.

Proposition 2

Bifall eller avslag att att-sats 2, utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.

Proposition 3

Bifall eller avslag till att-sats 3, delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning
av befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 21/22.

Proposition
Proposition 1

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att nämnden bifaller
att-sats 1, uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på profilverksamhet i
Nynäshamns kommun.

Proposition 2

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att nämnden bifaller
att-sats 2, utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.

Proposition 3

Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att nämnden avslår
att-sats 3, delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning av befintligt avtal med
leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 21/22.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0218/610-6

Skickas till
Skolchef grundskola
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Avdelningschef kultur- och fritid
Kulturskolechef
Controller
Akten

Justerarsignaturer
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Avslagsyrkande gällande breddad satsning på proﬁlverksamhet i Nynäshamns kommun
Bakgrund
Rubriken i ärendet täcker inte förslagen till beslut, eftersom det är fråga om både en utredning av breddad
satsning på proﬁlverksamhet i Nynäshamns kommun och när denna utredning senast ska presenteras för
nämnden samt att delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning av beﬁntligt avtal med
leverantör av fotbollsproﬁl till och med läsåret 21/22. Detta borde ha varit två separata ärenden; ett ärende om
utredning av proﬁlverksamhet och ett ärende om att delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om
förlängning av beﬁntligt avtal med leverantör av fotbollsproﬁl.
Med tanke på att den nuvarande proﬁlen, fotbollsproﬁlen, som bedrivs sedan 2018 inte är särskilt populär med
endast 46% beläggning, trots att konsulten har fakturerat 81 000 kr för marknadsföring sedan 2019-07-01, har vi
svårt att se att BUN ska lägga resurser på utredning av ytterligare proﬁler.
I beslutsunderlaget när det gäller fotbollsproﬁlen saknas också de ekonomiska kalkylerna helt och hållet. Det ﬁnns
inga uppgifter om vad det kostar per år och per elev, om kommunen förlänger avtalet. Det ﬁnns inte ens uppgifter
om hur många elever det gäller, utan det står bara att maximalt 90 elever kan delta och beläggningen är 46%, och
då har vi räknat ut att det blir ca 40 elever. Det ﬁnns inte heller uppgifter om hur stor mellanskillnaden blir mellan
den skolpeng/per elev, som vår kommun får för elever från andra kommuner och de kostnader som Nynäshamns
kommuns skattebetalare får betala för att elever från andra kommuner ska träna fotboll. Fotbollsproﬁlen har
marknadsförts som att vår kommun skulle få in mycket pengar från andra kommuner, där skolpengen är högre,1
men enligt handlingarna är det bara fyra elever som kommer utifrån. Vi ser det också som ett problem att det inte
är jämn könsfördelning bland deltagarna. Majoriteten av deltagarna är pojkar och bara 15%, 6 av ca 40 elever är
ﬂickor.
Det första avtalet med Projekt Red Five Black Fear skrevs den 1 juni 2018. Då var det Milan Academy som
fakturerade 543 437:50 kr för perioden 2018-06-04--2019-06-30, dvs. drygt 500 000 kr för drygt ett års
verksamhet, (se bilaga 1). Den senaste fakturan som skickades 2020-04-06 och skulle betalas en månad senare
gällde ett nästan tredubbelt belopp: 1 437 000 kr för perioden 2020-07-01--2021-06-31, vilket är en tidsperiod på
ett år. Enligt kommunens regler för fakturering, ( se bilaga 2) betalar vår kommun inte fakturor i förskott, men detta
är mer än ett halvår i förskott.
Vi har ingenting emot fotbollsproﬁlen i sig för vi anser att idrott över huvud taget bidrar med mycket i barns och
ungdomars utveckling. Med de begränsade resurser som BUN har fått som ram för 2021, ﬁnns det dock inte
utrymme i budgeten för detta. Vår kommun behöver istället satsa på att våra elever lär sig läsa, skriva och räkna,
vilket är avgörande för deras framtid. Resurserna behöver också gå till att alla elever, som behöver hjälp och stöd i
skolan, ska få det. Detta är vi skyldiga att göra enligt skollagen och det måste prioriteras framför proﬁlverksamhet.
1

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/K3kPAM/milan-utbildar-barn-for-svenska-skattepengar
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Yrkande:
Vi yrkar avslag till att:
1. uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om breddad satsning på proﬁlverksamhet i Nynäshamns
kommun.
2. utredningen ska presenteras för nämnden senast i september 2021.
3. delegera till förvaltningschef att fatta beslut i fråga om förlängning av beﬁntligt avtal med leverantör av
fotbollsproﬁl till och med läsåret 21/22.
Orsakerna till avslag på punkt 3 är att nedanstående saknas i handlingarna:

-

Vi saknar det senaste avtalet med leverantören i handlingarna

-

Samtliga kostnader för projektet totalt, per elev och per termin

-

Det är ytterst få uppgifter på de senaste två fakturorna (se bilaga 3-4) som överensstämmer med de regler för
fakturering som vår kommun har (se bilaga 2). Vi vill gärna har svar på följande frågor:
-

Hur kan leverantören fakturera för löner?

-

Uppgift om F-skattsedel saknas på fakturorna. Vem betalar arbetsgivaravgifter - kommunen eller
leverantören?

-

Finns det inte en risk att kommunen kan bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter, om det inte står
på fakturan att F-skattsedel ﬁnns?

-

Hur kan man som konsult fakturera traktamente? Enligt Skatteverket är traktamente en ersättning
som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten2

-

Hur kan traktamentet uppgå till 160 000 på två år?

-

Det står ingenting om moms på fakturorna, men det står om skattesats: 25,00, vilket vi antar syftar på
moms 25%?

-

Vi undrar också över vad “Avdragsrätt” Standard betyder?

-

Posten “fotbollsmaterial” uppgår till 87 500 kr för 2019 respektive 88 000 kr för 2020. Vad är det?

-

Står det i avtalet att leverantören ska marknadsföra fotbollsproﬁlen, eftersom 81 000 kr har
fakturerats av leverantören för marknadsföring på de senaste två fakturorna?

-

Enligt www.acmilanacademy.se har AC Milan Academy adress Stadshusplatsen 1, 149 30
Nynäshamn vilket är kommunhuset. Har AC Milan ett kontor i kommunhuset?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
i kommunstyrelsen,
samt i kommunfullmäktige
2

https://skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=Traktamente
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§ 185/20

BUN/2019/0075/610

Verksamhetsövergripande insatser för elever i behov av
särskilt stöd - särskilda undervisningsgrupper vid
Stormogården och Lillmogården
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. verksamheterna vid Stormogården och Lillmogården bedrivs som centrala särskilda
undervisningsgrupper inom Gröndalsskolans- respektive Viaskolan F-5:s rektorsområde.
2. uppdra åt förvaltningen att utreda eventuell justering av skolskjutsriktlinjerna med anledning av
den nya organisationen.

Ärendet
En undervisningsgrupp har inrättats vid Gröndalsskolan med primär målgrupp elever i årskurs 7-9.
Verksamheten inryms i lokaler på Stormogården (Valkyrian 5). Vidare planeras för ytterligare en
verksamhet vid Viaskolan F-5 med målgrupp elever i årskurs F-6. I juni 2020 lämnade utredningen
om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:7) sitt delbetänkande ”En annan möjlighet
till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor” (SOU 2020:42) till regeringen. Utifrån att
begreppet resursskola nu föreslås tydliggöras i skollagen har förvaltningen sett att det finns behov
av att göra en översyn över hur den organisation för verksamhetsövergripande insatserna för elever
i behov av särskilt stöd som utarbetats i Nynäshamns kommun förhåller sig till utredningens förslag.
Utifrån denna översyn föreslås revideringar av tidigare beslut (BUN § 79/19).
Utifrån vad som framkommit i utredningen om reglering av resursskola (SOU 2020:42) bedömer
förvaltningen att den verksamhet som idag bedrivs vid Stormogården och den verksamhet som är
under uppstart i Utsikten (Lillmogården) ska bedrivas som centrala (kommungemensamma)
särskilda undervisningsgrupper. Det innebär att verksamheterna kommer att tillhöra
Gröndalsskolans- respektive Viaskolan F-5:s rektorsområden. I utvärderingen av
kommungemensamma undervisningsgrupper i Nynäshamns kommun framkom att det fanns risk för
inlåsningseffekter. Det vill säga att en placering i en KSU tenderade att bli permanent.
Förvaltningens bedömning är att organisationsformen särskilda undervisningsgrupper, med en
naturlig koppling till ordinarie verksamhet, i högre grad än resursskola underlättar återgång till ett
ordinarie sammanhang. Skulle verksamheten organiseras som en egen resursskolenhet skulle steget
till ett ordinarie undervisningssammanhang innebära ett byte av skolenhet.
Verksamheten vid Stormogården beräknas omfatta 15 elever och Lillmogården 9 elever. För att
möjliggöra denna verksamhet avsätts således en del av de medel som annars skulle ha fördelats ut i
elevpengen i en särskild pott som delfinansierar denna budget. Förvaltningen föreslår att ansökan till
Stormogården och Lillmogården görs av rektor i samråd med vårdnadshavare. Ansökan bereds av
förvaltningen som gör bedömningen om eleven tillhör målgruppen för insatsen och om insatsen i
övrigt är lämplig utifrån elevens stödbehov. Efter att ansökan behandlats lämnar förvaltningen en
rekommendation om placering vid Stormogården eller Lillmogården. Utifrån denna rekommendation
ansöker vårdnadshavaren om skolbyte till den skola vid vilken verksamheten finns och mottagande
skolas rektor tar sedermera över ansvaret för elevens skolgång och tillser att elevens rätt till
utbildning tillgodoses. Målgruppen för Stormogårdens och Lillmogårdens verksamheter föreslås vara
motsvarande elevgrupp som annars skulle ha givits särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller
enskild undervisning. För varje elev görs en individuell prövning om insatsen är lämplig utifrån det
stödbehov som eleven har.
Förvaltningen föreslår att verksamheten vid Stormogården och Lillmogården följs upp inom ramen
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för det systematiska kvalitetsarbetet vid respektive skolverksamhet och att skolchef grundskola i sitt
kvalitetsarbete särskilt analyserar verksamheten inom de centrala särskilda undervisningsgrupperna.
Vidare ser förvaltningen att den verksamhet som ansvarar för de centrala särskilda undervisningsgrupperna kontinuerligt följer upp insatsen på elevnivå för att undvika inlåsningseffekter. Frågan om
skolskjuts blir mer aktuell i samband med att Lillmogården öppnar då dessa elever är yngre och kan
vara i större behov av skolskjuts. Förvaltningen föreslår därför att frågan om skolskjuts för elever
som får denna insats utreds vidare.
Ekonomiska konsekvenser
I internbudget för 2021 avsätts 6,5 mnkr för extraordinärt stöd för enskilda elever i behov av särskilt
stöd. Dessa 6,5 mnkr ska under budgetåret fördelas till verksamheten vid Stormogården och
Lillmogården samt till grundskolorna som ekonomiskt stöd.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Verksamheterna vid Stormogården och Lillmogården bedrivs som centrala särskilda
undervisningsgrupper inom Gröndalsskolans- respektive Viaskolan F-5:s rektorsområde.
2. Uppdra åt förvaltningen att utreda eventuell justering av skolskjutsriktlinjerna med anledning av
den nya organisationen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. verksamheterna vid Stormogården och Lillmogården bedrivs som centrala särskilda
undervisningsgrupper inom Gröndalsskolans- respektive Viaskolan F-5:s rektorsområde.
2. uppdra åt förvaltningen att utreda eventuell justering av skolskjutsriktlinjerna med anledning av
den nya organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0075/610-7

Skickas till
Controller
Rektor Gröndalsskolan
Rektor Viaskolan F-5
Avdelningschef stöd och utveckling
Akten
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§ 186/20

BUN/2020/0309/003

Riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem.
2. godkänna kompletteringar i delegationsordningen som görs genom de nya riktlinjerna.

Ärendet
I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. ansvarar kommunen för tillsynen över fristående
fritidshem. Syftet med tillsyn är att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som följer av
lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår även att fatta beslut om eventuella åtgärder som
huvudmannen har att rätta till samt lämna råd och vägledning. Bedömningar görs av hur
verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen enligt Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, reviderad 2017) och tillämpliga lagar och förordningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer som beskriver utövande av sitt
tillsynsansvar av fristående fritidshem. I riktlinjerna framgår hur tillsynsprocessen utövas och vilka
möjligheter till ingripande barn- och utbildningsnämnden har att tillgå. Riktlinjerna är framtagna av
barn- och utbildningsförvaltningen och i huvudsak läggs besluten inom ramen för tillsynen vanligtvis
på avdelningschefen för grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden får löpande rapportering och
kommer även att ta beslut om etablering och om verksamheten vid det fristående fritidshemmet ska
upphöra. Delegationsordningen kommer att kompletteras med att även skolchefen för grundskolan
ska fatta beslut inom tillsyn, då avgränsat till fristående fritidshem. Det handlar om
23.1 (förelägga den huvudman som är uppgiftsskyldig att fullgöra sin skyldighet), 23.2 (förelägga en
huvudman att fullgöra sina skyldigheter), 23.3 (tilldela en huvudman en anmärkning) samt 23.4
(avstå från ingripande).

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de kompletteringar i delegationsordningen som görs
genom de nya riktlinjerna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem.
2. godkänna kompletteringar i delegationsordningen som görs genom de nya riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 6 november 2020.
Bilaga 1, Riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem.

Skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef för grundskolan
Avdelningschef för förvaltningsstaben
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 17(26)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 187/20

BUN/2020/0288/061

Yttrande över remiss - Medborgarförslag: Gör allmänna platser
som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria
zoner
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2019-04-18 och remitterades av
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 2020-10-13. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-01-01.
Förslagsställaren föreslår att kommunen installerar en teknisk lösning (så kallat ”filter”) som
förhindrar användare av kommunens samtliga nätverk att komma åt, titta på och/eller ladda ned
innehåll av sexuell karaktär. Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen ska införa en policy som
förbjuder användare uppkopplade på kommunens nätverk, inklusive på privata enheter, att ta del av
sexuellt innehåll på internet. Förslagsställaren lyfter policyn som särskilt viktig i miljöer där barn
vistas (förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek).
Förslagsställaren föreslår en fungerande teknisk lösning som gör sexuellt innehåll otillgängligt inom
kommunens nätverk. En sådan teknisk lösning är redan är i bruk. Nynäshamns kommun har ett
avtal med en extern leverantör, vars brandvägg – av förslagsställaren benämnt filter – klassificerar
webbplatser utifrån kategorier som exempelvis sexuellt eller våldsamt innehåll. Dessa kategorier
fångas upp av brandväggen och webbplatsen med negativt klassificerat innehåll spärras.
Kommunens IT-avdelning genomför regelbundna tester av brandväggen och dess tillhörande
system. Brandväggen återfinns inom de allra flesta nätverk som kommunen ansvarar för, inklusive
skolor, förskolor och offentliga platser. UNG Fritids verksamhet är den enda som använder sig av en
annan typ av uppkoppling, dock även den med ett filter. Förvaltningen ser positivt på möjligheten
att ansvarig ser över verksamhetens uppkoppling.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inför en policy som förbjuder användare uppkopplade på
kommunens nätverk att söka upp och/eller ta del av sexuellt innehåll på internet. Enligt
förslagsställarens förslag ska detta även innefatta personers privata enheter. Som komplement till
att alla nätverk inom kommunen har en brandvägg, omfattas även anställda samt förtroendevalda
inom Nynäshamns kommun av den IT-policy som antogs i fullmäktige i september 2019 (KF §
140/20). Policyn anger användarens ansvar att följa riktlinjer och innefattar bland annat förbud
rasistiskt, pornografiskt, kriminellt, våldsamt eller diskriminerande material.
Vad gäller kommunens nätverk vid offentliga platser, exempelvis bibliotek, behöver användaren
godkänna ett antal villkor innan det blir möjligt att ansluta till nätverket. Det gäller både lånade
enheter och privata enheter som kopplas upp till nätverket. Villkoren innefattar bland annat att det
är förbjudet att besöka sidor som har pornografiskt, rasistiskt, våldsamt, diskriminerande eller på
annat vis stötande innehåll. Om användaren inte godkänner villkoren, är det inte möjligt att koppla
upp sin enhet mot nätverket.
När elever blir tilldelade lånedatorer får de skriva under ett avtal om reglerna gällande lånet
tillsammans med sin vårdnadshavare. Avtalet innefattar regler kring hanteringen av den tekniska
enheten, men också förhållningssätt vid användandet av enheten. Användaren ansvarar för att följa
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gällande lagar vid uppkoppling till nätverket, att använda ett vårdat språk och att inte begå
personangrepp. Det står inte uttryckligen i avtalet att sidor med pornografiskt eller våldsamt innehåll
är förbjudet att besöka och det ser förvaltningen som ett potentiellt utvecklingsområde. Enheterna
och nätverken som eleverna använder omfattas dock av den brandvägg som beskrivs ovan.

Förvaltningens förslag till beslut

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

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

Beslutsunderlag

BUN/2020/0288/061-2
Remiss KS: Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn
vistas till porrfria zoner
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Kommunstyrelsen
Akten
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§ 188/20

BUN/2020/0307/061

Yttrande över remiss - Medborgarförslag om porrprevention i
kommunens skolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2020-09-16 och remitterades av
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 2020-10-28. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-01-01. Förslagsställaren föreslår att kommunen installerar
en teknisk lösning (så kallat ”filter”) som förhindrar användare av kommunens samtliga nätverk att
komma åt, titta på, och/eller ladda ned innehåll av sexuell karaktär. Vidare föreslår förslagsställaren
att kommunens skolor ska införa en åldersanpassad, regelbunden undervisning med fokus på kritik
av och medvetandegörande kring pornografiskt material. Slutligen föreslår förslagsställaren att
kommunen ska införa en policy som förbjuder användare av kommunens nätverk, inklusive på
privata enheter, att titta på och tillgängliggöra sexuellt innehåll på internet.
Förslagsställaren föreslår en fungerande teknisk lösning som gör sexuellt innehåll otillgängligt inom
kommunens nätverk. En sådan teknisk lösning är redan är i bruk. Nynäshamns kommun har ett
avtal med en extern leverantör, vars brandvägg genom tekniska metoder möjliggör en filtrering och
klassificering av webbsidor, utifrån kategorier som exempelvis sexuellt innehåll, rasism och våld.
Dessa kategorier fångas upp av brandväggen och webbplatsen med negativt klassificerat innehåll
spärras. Kommunens IT-avdelning genomför regelbundna tester av brandväggen och dess
tillhörande system. Brandväggen återfinns inom i princip alla nätverk som kommunen ansvarar för,
inklusive skolor, förskolor och offentliga platser. UNG Fritids verksamhet är den enda som använder
sig av en annan typ av uppkoppling, dock även den med ett filter. Förvaltningen ser positivt på
möjligheten att ansvarig ser över verksamhetens uppkoppling.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inför en policy som förbjuder användare uppkopplade på
kommunens nätverk att söka upp och/eller ta del av sexuellt innehåll på internet. Som komplement
till att alla nätverk inom kommunen har en brandvägg, omfattas även anställda samt
förtroendevalda inom Nynäshamns kommun av den IT-policy som antogs i fullmäktige i september
2019 (KF § 140/20). Policyn anger användarens ansvar att följa riktlinjer och innefattar bland annat
förbud rasistiskt, pornografiskt, kriminellt, våldsamt eller diskriminerande material. Vad gäller
kommunens nätverk vid offentliga platser, exempelvis bibliotek, behöver användaren godkänna ett
antal villkor innan det blir möjligt att ansluta till nätverket. Det gäller både lånade enheter och
privata enheter som kopplas upp till nätverket. Villkoren innefattar bland annat att det är förbjudet
att besöka sidor som har pornografiskt, rasistiskt, våldsamt, diskriminerande innehåll. Om
användaren inte godkänner villkoren, är det inte möjligt att koppla upp sin enhet mot nätverket.
När elever blir tilldelade lånedatorer får de skriva under ett avtal om reglerna gällande lånet
tillsammans med sin vårdnadshavare. Det står inte uttryckligen i avtalet att sidor med pornografiskt
eller våldsamt innehåll är förbjudet att besöka och det ser förvaltningen som ett potentiellt
utvecklingsområde. Enheterna och nätverken som eleverna använder omfattas dock av den
brandvägg som beskrivs ovan.
Skolorna i kommunen arbetar kontinuerligt gällande frågor om vad som är lämpligt beteende på
internet, både med eleverna och inom lärargrupperna. Utöver det arbetet har kommunen ett
samarbete med stiftelsen Friends gällande bland annat frågor om sexuella trakasserier. Vidare har
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skolsköterskor även hälsosamtal med elever i årskurs 7-9. Vid eventuell oro tar rektor kontakt med
vårdnadshavare och i förekommande fall har personal möjlighet att upprätta en orosanmälan.
Avslutningsvis önskar förvaltningen uppmärksamma Skolverkets förslag gällande ändringar i
läroplanen inom kunskapsområdet sex och samlevnad, som i nuläget inväntar besked från
regeringen (Skolverket 2018:013494). Skolverket föreslår bland annat att benämningen av
kunskapsområdet ändras till ”sexualitet och relationer” och att läroplanen fortsättningsvis använder
begreppet frivillighet i enlighet med den nya sexualbrottslagstiftningen. Förvaltningen ser positivt på
Skolverkets förslag och vill med det uppmärksamma förändringar och förtydliganden som är aktuella
och i enlighet med förslagsställarens engagemang.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
BUN/2020/0307/061-2
Remiss KS: Medborgarförslag – Om porrprevention i kommunens skolor

Skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 189/20

Av ledamot väckt ärende – avhämtningsbara matlådor för
gymnasieelever
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet får väckas.

Ärendet
Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever
i och med den distansundervisning som råder med anledning av covid-19. Hon föreslår att
förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare. Skrivelsen för ärendet biläggs protokollet som
bilaga C.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till att ärendet får väckas.

Proposition
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att nämnden bifaller
att ärendet får väckas.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn, 2020-16-12
Barn- och utbildningsnämnden
Väckande av ärende

Väckande av ärende: Avhämtningsbara matlådor för
gymnasieelever då distansundervisning bedrivs.
Socialdemokraterna yrkar att:
● barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en möjlighet att få
avhämtningsbara matlådor från kostenhetens verksamheter för gymnasieelever på
Nynäshamns gymnasium under den tid som distansundervisning bedrivs.
Ärendet
Coronapandemin har gått in i en andra våg under hösten 2020, än så länge finns inga
säkra indikatorer på när vi får leva i ett samhälle utan covid-19.
Det är nu många gymnasieelever som har distansundervisning varje vecka, och fysisk
eller distansundervisning i framtiden är inte tidsbestämt. Syftet med
distansundervisningen är att minska smittspridningen genom att minska trängseln i
kollektivtrafiken samt i skolans lokaler.
Socialdemokraterna föreslår därför att kommunen ska bekosta möjligheten för
gymnasieelever att hämta lunch. Eleverna ska kunna gå till den närmaste av
kostenhetens verksamheter för att hämta en lunchlåda. Hämtningen behöver
administreras med föranmält antal och bestämda tider för upphämtning på respektive
plats.
Bakgrund
För att minska smittspridning av covid-19 sker utbildningen på Nynäshamns
gymnasium via distans under en del av studietiden. Vänsterpartiet väckte därför ett
ärende hos kommunstyrelsen 2020-03-23 om att införa en subvention av
gymnasieelevers lunch, genom en lunchkupong som gäller på de lokala restauranger
vilka anmält sitt deltagande. I yrkandet nämns ett exempelbelopp på 75 kronor, som
införts i Kalmar kommun. Kommunstyrelsen beslutade i april § 108/20 att föreslå
barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt utreda möjlighet till subventionerad
skollunch.
Förvaltningen föreslog att en utredning gällande subventionerad skollunch i form av
matlådor presenteras i augusti under förutsättning att distansundervisningen
fortsätter under höstterminen.

2(2)

Förvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden var att:
1. avslå förslaget gällande ”lunchcheck” på restaurang.
2. ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett arbetssätt med
avhämtningsbara matlådor från kostenhetens verksamhet, om distansundervisningen
fortsätter efter sommaren. Uppdraget ska återrapporteras senast vid nämndens möte
i augusti.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 190/20

BUN/2020/0007/021-

Protokoll F-samverkan 2020-12-10
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2020-12-10 till handlingarna.

Ärendet
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan och
skyddskommittémöte med fackliga representanter 2020-12-10.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, protokoll F-samverkan 2020-12-10
h

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 191/20

BUN/2020/0001/002-

Redovisning av delegationsbeslut 2020-12-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet

1. Delegationsbeslut 2020-11-26 (BUN/2020/0001/002-140), gällande avskrivning av fordran i
enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.1.
2. Delegationsbeslut 2020-11-18 (BUN/2020/0001/002-138), gällande avskrivning av fordran i
enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.1.
3. Delegationsbeslut 2020-11-18 (BUN/2020/0001/002-137), gällande avskrivning av fordran i
enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.1.
4. Delegationsbeslut 2020-11-13 (BUN/2019/0002/041-35), gällande investering i IT-utrustning
i enlighet med delegationsförteckningsnummer 6.10.
5. Delegationsbeslut 2020-12-03 (BUN/2020/0001/002-141 t.om. BUN/2020/0001/002-178),
enskilda beslut om ersättningsnivå 2021 för fristående skolor, fritidshem, förskolor och
pedagogisk omsorg i enlighet med delegationsförteckningsnummer 16.2.5.
6. Delegationsbeslut 2020-12-07 (BUN/2019/0002/041-38) gällande investering av ITutrustning i enlighet med delegationsförteckningsnummer 6.10.
7. Rapport nr 73/20 (BUN/2020/0001/002-181), 2020-12-04, gällande tidsbegränsad
anställning i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
8. Rapport nr 74/20 (BUN/2020/0001/002-182), 2020-12-04, gällande nyplacering i fritidshem
avd. åk. 2-3 enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
9. Rapport nr 75/20 (BUN/2020/0001/002-183), gällande tidsbegränsad anställning i enlighet
med delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
10. Rapport nr 76/20 (BUN/2020/0001/002-184), gällande placering inom fritidshem, i enlighet
med delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
11. Rapport nr 78/20 (BUN/2020/001/002-186), gällande nyplacering av barn i förskola
november i enlighet med delegationsförteckningsnummer 11.1.1.
12. Delegationsbeslut 2020-12-07 (BUN/2020/0068/619-7), gällande beslut om
distansundervisning vid Nynäshamns gymnasium i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens beslut § 40/20 att-sats 3.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 192/20

BUN/2020/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-12-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade inkomna klagomålen och synpunkterna till
handlingarna.

Ärendet

Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkommit samt besvarats.
1. Viaskolans sammanställning av inkomna klagomål.
2. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-11-02, svar 2020-11-05.
3. Synpunkt gällande kläder på badhuset, inkom 2020-11-12, svar 2020-11-12.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 193/20

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes.

§ 194/20

Aktuellt från förvaltningen
Tina Persson, skolchef förskola, informerar om ett samarbete mellan en förskola och ett
äldreboende inför jul. Vidare informerar Tina Persson, skolchef förskola, om det aktuella läget inom
förskoleverksamheterna gällande den rådande situationen med covid-19.
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, berättar om en satsning gällande
pedagogdjur. Vidare informerar hon om det aktuella läget inom grund- och grundsärskolans
verksamheter gällande den rådande situationen med covid-19.
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, informerar om det aktuella läget inom
gymnasieskolan gällande den rådande situationen med covid-19. Vidare informerar han om
utvecklande av digital kapacitet för vuxenutbildning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16

§ 195/20

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande förskolan Ur och skur. Tina Persson, skolchef
förskola, svarar att förskolan meddelar att de agerar enligt sin handlingsplan. Ingen exakt tidplan
har dock meddelats.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande information om upphandling av skolplatser.
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, svarar att tilldelning pågår och under den perioden
råder sekretess.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande aktuell uppdatering om pågående ärenden som
skolgård vid Idun, renovering av gymnasiet, utredning av Tallbackaskolan, rivning av Lilla Gröndal
och Humlegårdsskolan. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att en ny
lösning tittas på för skolgården vid Idun. Tina Persson, skolchef förskola, svarar att renovering på
gymnasiet pågår, att Lilla Gröndal är riven och att rivningen av Humlegårdsskolan är pågående.
Marcus Svinhufvud, (M), föreslår att fastighetsavdelningen ska ha möjlighet att föredra på nästa
nämndsammanträde.
Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande underlag för remissrunda för den nya
nämnden. Marcus Svinhufvud, (M), meddelar att remissrundan ska ske i januari.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

