
  
   

 
 

 

   
  

   
  

                
   

 
 

                      
           

   
     

   

 
    

    
   

    
   
      

    
  

    
    

    

 

  

   
     

 

  
     

 
 

    
           

 

 
 
 
 

   
 

  
 

 
  
 

  
 

  

PROTOKOLL Sida 1(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-10-20 kl. 13.00-16.57. 

Mötet ajourneras 14.31-14.45 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande 
Tobias Östring (L), vice ordförande 
Jimmy Norell (M) 
Maud Sjödén (C) 
Bengt-Göran Petersson (KD) 
Gill Lagerberg (S), andre vice ordförande 
Johan Forsman (S) 
Ingrid Bergander (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Emma Solander (MP) 
Rebecca Ädel (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sid. 2. 

Övriga deltagare 
Se sid. 2. 

Paragrafer
§§ 110-125 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-10-25 kl. 12.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) Johan Forsman 
Ordförande Justerare 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20 
Anslaget sätts upp: 2021-10-25 Anslaget tas ned: 2021-11-15 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

https://14.31-14.45
https://13.00-16.57


  
  

 
 

 

                
 
 

   
   

    
    

    
     
    

    
    

    
   

  
    

    
    

      
      

    
      
      

      
      
   
   

  
  

  

PROTOKOLL Sida 2(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L) 
Håkan Falk (M) 
Clarence Eneroth (KD) §§ 110-117 
Amanda Hedström (S) §§ 110-112, §§ 117-125 
Christer Dahl (S) 
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN) 
Katrina Winter (V) 
Carl Marcus (SD) 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Christina Persson, skolchef förskola 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Sara Scot, rektor §§ 110-112 
Maria Bengtsson Hurtig, specialpedagog, §§ 110-112 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
AnneLi Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
Solveig Sigridsdotter Törnblom, politisk sekreterare, (C) 
Henrik Schmidt, kommunikatör 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant, SACO 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 
              

       
 

     
 

     
 

        
 

         
   

 

   
 

     
         
        

   
 

        
       

         
 

      
 

   
 

      
         
    

  
 

    
 

   
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 3(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

Innehållsförteckning 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 110/21 Fastställande av dagordning 

§ 111/21 Information - Pedagogiskt arbete i grundskolan 

§ 112/21 Information - Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, 
Tallbackaskolan och Viaskolan 

Beslutspunkter 

§ 113/21 Beslut avseende profilutbildningar 
§ 114/21 Yttrande över remiss - förslag till förändringar inom upphandlingsområdet. 
§ 115/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 

gymnasiet och Campus Nynäshamn 
§ 116/21 Svar på samråd för del av Vansta 5:50 
§ 117/21 Redovisning av Skolinspektionsärenden januari-september 2021 

§ 118/21 Information - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 

§ 119/21 Information - betygsresultat grundskola 

Beslutspunkter 

§ 120/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-10-06 
§ 121/21 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
§ 122/21 Protokoll F-samverkan 2021-10-07 

§ 123/21 Politikerrapport 

§ 124/21 Aktuellt från förvaltningen 

§ 125/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 

  
           

           

             

         

           

  

PROTOKOLL Sida 4(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 110/21 

Fastställande av dagordning 
Punkten Information - Information - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 läggs till 
dagordningen. Punkten tilldelas paragraf § 118 och övriga paragrafer justeras därefter. 

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande förstudie om skolplatser i Sorunda. 

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

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande en insändare i Skolvärlden. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 

   
          

            
          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

          
         

             
          

 

  

PROTOKOLL Sida 5(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 111/21 

Information - Pedagogiskt arbete i grundskolan 
Sara Scot, rektor och Maria Bengtsson Hurtig, specialpedagog, berättar om det systematiska 
kvalitetsarbetet och det pedagogiska arbetet inom Sorunda rektorsområde. Vidare berättar de bland 
annat om sitt arbete med att förbättra trygghet och studiero, läs- och skrivutveckling, stöd till elever 
med hög frånvaro samt kollegialt lärande. 

§ 112/21 

Information - Förändring av rektorsområden gällande 
Vanstaskolan, Tallbackaskolan och Viaskolan 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om arbetet med förändringen av 
rektorsområden gällande Vanstaskolan, Tallbackaskolan och Viaskolan. Förändringen gäller hur 
aktuella rektorsområden framöver ska struktureras. Nämnden har även möjlighet att ställa frågor. 
Förslaget till förändringen kommer som beslutsunderlag till nästkommande nämnd i november. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

  

  
    
         

  
 

           
    

 
            

       
       

   
            
   

         
  

 
         

             
            

  
 

           
          

           
          
          

           
     

 
  

      
              

             
             

            
               

  
 

           
                 

             
               

 
             

              
         

PROTOKOLL Sida 6(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 113/21 BUN/2021/0204/610 

Beslut avseende profilutbildningar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
utredningsuppdraget. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av 
fotbollsprofil till och med läsåret 2022/23. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära 
anslutning till skoldagen, förslagsvis under kultur- och fritidsnämndens ledning där 
anpassningar av schemat möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som 
bilaga A. 

Bengt-Göran Petersson, (KD), meddelar att Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet 
gällande beslutssats 2. 

Ärendet 
Beslutet innefattar flera delar; godkännande av det utredningsuppdrag som gavs till förvaltningen 
under 2020 (beslut § 184/20), en sista förlängning av fotbollsprofilen avseende läsåret 2022/23 
samt att kultur- och fritidsnämnden framöver leder arbetet med aktiviteter i anslutning till elevernas 
skoldagar. 

Av underlaget framgår att det kommunala manöverutrymmet minskat betydligt på senare år 
avseende profilutbildningar inom grundskolan. Allt fler profilutbildningar kräver ett godkännande 
från staten även på gymnasial nivå. Därför är det barn- och utbildningsförvaltningens förslag att 
profilutbildning inom idrott fortsättningsvis inte ska vara en del av utbildningen i grundskolan. 
Förvaltningens förslag är att kommunen framgent fokuserar på en utökad satsning på andra 
aktiviteter i nära anslutning till skoldagen. Med tanke på innehållet bör det fortsättningsvis ske under 
ledning av kultur- och fritidsnämnden. 

Fotbollsprofil i Nynäshamns kommun 
Sedan 2018 bedrivs fotbollsprofil i Nynäshamns kommun. Profilverksamheten bekostas av centrala 
medel och arrangeras på fritiden men i anslutning till skoltiden. Leverantören erhåller en fast 
ersättning i enlighet med avtalet som ska täcka samtliga kostnader för utförande av tjänsten. 
Fotbollsprofilen är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet av fotboll eller engagemang i annan 
idrottsklubb. Platserna på fotbollsprofilen är dock begränsade. Kommunen har möjlighet att förlänga 
avtalet med leverantören med ett år i taget tre gånger. Senast förlängdes avtalet att gälla läsåret 
2021/22. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att nämnden godkänner förlängning av innevarande 
avtal, dels för att inte de deltagande eleverna ska drabbas, dels för att det ger gott om tid till att 
diskutera planerna inför 2023. Det innebär att avtalet med leverantören förlängs till och med juni 
2023, vilket alltså är den sista förlängningen som får äga rum inom gällande avtal. 

Utredningen visar att skollagen är restriktiv när det gäller profilutbildningar. De nya regleringarna 
kommer att bli än mer restriktiva. Anledningen är att regeringen sett att profilutbildningarna växt 
utom kontroll och sker med mycket varierande kvalitet och kontroll. Kortfattat handlar det om att de 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

           
      

   
        
          

    
            

           
    

    
         
   

         
        

            
          
        

 
             

         
      

         
          
    

             
         

            
          

   

          
          
    

              
            

            
 

 
  

 
   

       
        

           

PROTOKOLL Sida 7(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

inblandade parterna – huvudmän, idrottsförbund och även de statliga myndigheterna – bedrivit ett 
arbete som inte levt upp till regleringarnas krav. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen av utredningsuppdraget. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil 
till och med läsåret 2022/23. 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära 
anslutning till skoldagen under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat 
möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen 
av utredningsuppdraget. 

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal 
med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 2022/23. 

3. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning 
på aktiviteter i nära anslutning till skoldagen, förslagsvis under kultur- och fritidsnämndens ledning 
där anpassningar av schemat möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN), Emma Solander, (MP), Gill Lagerberg, (S), Tobias Östring, (L) och Bengt-Göran 
Peterson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beslutssats 1 Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att godkänna rapporteringen av utredningsuppdraget. 

Emma Solander, (MP) och Gill Lagerberg, (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beslutssats 2 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil 
till och med läsåret 2022/23. 

Lena Dafgård, (SN), Emma Solander, (MP), Gill Lagerberg, (S), Tobias Östring, (L) och Bengt-Göran 
Peterson, (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beslutssats 3 Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära anslutning till skoldagen, förslagsvis 
under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat möjliggör aktiviteter i 
anslutning till skoldagen. 

Lena Dafgård, (SN) och Tobias Östring, (L) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag beslutssats 2 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil 
till och med läsåret 2022/23. 

Lena Dafgård, (SN), yrkar att ideella föreningar som Ösmo IF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får 
komma till nämnden, precis som leverantören av fotbollsprofilen fick möjlighet att göra, och 
presentera sin verksamhet och diskutera hur de skulle kunna ersätta den nuvarande leverantörens 
verksamhet. 

Mötet ajourneras 14.31-14.45. 

Propositionsordning
Propositionsordning 1
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut beslutssats 2 Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 2022/23. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

https://14.31-14.45
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Propositionsordning  2  
Bifall eller  avslag t ill Lena  Dafgårds,  (SN),  tilläggsyrkande  att ideella  föreningar  som  Ösmo  IF,  
Sorunda  IF  och  Nynäshamns IF  får  komma  till nämnden,  precis som  leverantören  av  fotbollsprofilen  
fick  möjlighet  att  göra, o ch  presentera  sin  verksamhet  och  diskutera  hur  de  skulle  kunna  ersätta  den  
nuvarande leverantörens  verksamhet.  

Proposition 
Proposition  1   
Ordförande  ställer  proposition  enligt  fastslagen  propositionsordning  och  finner  att  barn- och  
utbildningsnämnden  bifaller  arbetsutskottets förslag t ill  beslut  beslutssats 2  Barn- och 
utbildningsnämnden  beslutar  att  förlänga  befintligt  avtal med le verantör  av  fotbollsprofil till och  med  
läsåret  2022/23.  

Omröstning  begärd.  

Omröstningsresultat 
Bifall ställs mot  avslag.  Ja-röst  för  bifall  till att  förlänga  avtal  och  nej-röst  för  avslag  till att  förlänga  
avtal.    

 Ledamot  Ja  Nej  Avstår 
  Marcus Svinhufvud, (M)  X   
  Tobias Östring, (L)    X  

 Jimmy Norell, (M)  X   
  Maud Sjödén, (C)  X   

 Bengt-Göran Petersson, (KD)     X 
 Gill Lagerberg, (S)  X   

  Johan Forsman, (S)  X   
   Ingrid Bergander, (S)  X   
   Emma Solander, (MP)   X  

  Lena Dafgård, (SN)   X  
   Rebecca Ädel, (SD)    X 

OTOKOLL Sida 8(18) 
och utbildningsnämnden 
anträdesdatum 
10-20 

Med  6 ja -röster,  3  nej-röster  och 2 avstående röster  finner ordförande  att  barn- och  
utbildningsnämnden  beslutar  att  bifalla  förlängning  av  avtal.   

Tobias Östring,  (L),  och  Lena Dafgård,  (SN),  reserverar  sig  mot  beslutet.   

Proposition  2   
Ordförande  ställer  proposition  enligt  fastslagen  propositionsordning  och  finner  att  barn- och  
utbildningsnämnden  avslår  Lena Dafgårds,  (SN)  tilläggsyrkande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande,  BUN/2021/0204/610  
Bilaga  1,  Promemoria  om  profilutbildningar  

Skickas till  
Näringslivs- och  arbetsmarknadsnämnden  
Skolchef,  grundskola  och  skolchef  gymnasie- och  vuxenutbildning  
Kultur- och  fritidsnämnden  
Avdelningschef, k ultur- och  fritid  
Chef, K ulturskolan   
Controller,  Akten  
  

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

  

                   
               
                

                
                    

                
  

                  
                  

                  
                

                 
             

                  
                   

                 
                   

               
                   

            
                 

               
                     

                 
                    

 

  

      
    

Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2021-10-20 

Särskilt yttrande beträffande beslut avseende profilutbildningar 

Bakgrund 
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. Den senaste fakturan som vi har tillgång från 2020-04-06 och som 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. Kostnaden för avtalet 2020 var 1,34 mnkr, det vill säga 34 000 kr/elev. Vad kostnaden blev för den redan 
beslutade förlängningen till 2022 framgår inte av handlingarna och inte heller vad kostnaden skulle bli för en 
förlängning till 2023. 

Vi bedömer att fotbollsprofilen inte är särskilt populär. Tidigare har det varit 46% beläggning, men nu är det bara 
44%, så vi förstår inte att utredningen har kommit fram till att antalet deltagare har ökat. Höstterminen 2021 finns 
det totalt 40 aktiva deltagare, 36 pojkar och fyra flickor. Det innebär att antalet flickor har minskat jämfört med 
tidigare år. Vi anser att det är mycket viktigt att skattebetalarnas pengar används till fritidsverksamheter med en 
jämlik fördelning mellan pojkar och flickor. Därför är det olämpligt att vår kommun lägger så mycket pengar på 
elitidrott, som främst utnyttjas av pojkar, särskilt på grundskolan, som är en obligatorisk skolform. 

Vi har ingenting emot fotbollsprofilen i sig. Vi anser att idrott över huvud taget bidrar mycket till barns och 
ungdomars utveckling, men vår kommun behöver i stället satsa på bredd och på att alla ska kunna delta och vara 
med och idrotta. Detta tillgodoses bäst genom stöd till de ideella idrottsföreningar som finns i vår kommun, som 
arbetar med breddidrott för alla och som verkligen gör en fantastisk insats för att våra barn och ungdomar ska få 
en meningsfull fritid och goda vanor. Med de begränsade resurser som Barn- och utbildningsnämnden, (BUN) har 
fått som ram för 2022, finns det dock inte utrymme i budgeten för detta kostsamma projekt. Nu sker besparingar i 
form av sammanslagna rektorsområden och uppsägning av viktiga funktioner som vaktmästare och bibliotekarie 
för att BUN ska spara pengar. Enligt tertialrapport 2 för BUN, är flera verksamheter återhållsamma med inköp och 
återbesättning av vakanser och dylikt, eftersom budgeten inte kan hållas. Detta ger ett uppdämt behov av 
läromedel och stöd som behöver täckas senare. Vi vill att vår kommun i stället satsar 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. 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

mailto:kontakt@sorundanet.se


   

     

       

                
            
  

    

             
 

                   

   

               
              

      

   

 
    

 
  

  

Yrkande: 
Utifrån ovanstående yrkar vi: 

bifall till följande av förvaltningens förslag till beslut: 

1. att Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen av utredningsuppdraget. 

3. att Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i när anslutning till 
skoldagen under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat möjliggör aktiviteter i 
anslutning till skoldagen. 

avslag till förvaltningens förslag till beslut: 

2. att Barn- och utbildningsnämnden förlänger befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med 
läsåret 2022/23. 

Tilläggsyrkande: 

Vi tycker att det är viktigt att de elever, som har spelat fotboll genom fotbollsprofilen, får fortsätta att göra det. 

Därför yrkar vi att: 

1. ideella föreningar som Ösmo IF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får komma till nämnden, precis som 
leverantören av fotbollsprofilen fick möjlighet att göra, och presentera sin verksamhet och diskutera hur de 
skulle kunna ersätta den nuvarande leverantörens verksamhet. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

2021-10-20 Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sida 2 av 2 



  
  

 
 

 

                
 
 

  

   
 

    
            

    

 
      

          
         

            
         

             
         

           
       

   
            

    

    
        

         

 
      

        

 
  

         
   

      
  

     
   

       

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 9(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 114/21 BUN/2021/0160/003 

Yttrande över remiss - förslag till förändringar inom 
upphandlingsområdet. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens remissyttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Den 6 juni 2021 överlämnade kommunstyrelseförvaltningen handlingar gällande förslag till 
förändringar inom upphandlingsområdet till barn- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Barn-
och utbildningsnämnden beviljades anstånd till den 30 oktober 2021. Remissunderlaget består av 
förslag till ny upphandlingspolicy, nya riktlinjer för upphandling och inköp, handbok för upphandling 
och inköp samt ny delegationsordning för Södertörns upphandlingsnämnd. 

Förvaltningen har granskat underlaget och ser att underlagen är välskrivna dokument som beskriver 
och definierar upphandlingsprocessen. Vidare har förvaltningen uppmärksammat viktiga områden 
beträffande bland annat tydlighet, ekonomiska konsekvenser och ställda krav. Förvaltningen har 
upprättat ett förslag till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

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

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

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

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0160/003-3 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens yttrande över remiss 
Remiss kommunstyrelseförvaltningen, KS/2021/0303/003-3 
Handbok för upphandling och inköp 
Upphandlingspolicy 
Riktlinjer för upphandling och inköp 
Södertörns upphandlingsnämnds delegationsordning 
Remissunderlag – förslag på förändringar inom upphandlingsområdet 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

  

  
 

 
    
         

  

 
            
              
             

          

 
           

         
         

           
       

   
        

  

    
        

       
        

    
 

 
  

 

 
   

    
    

 
  

  
 

 
  

PROTOKOLL Sida 10(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 115/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning gällande gymnasiet och Campus 
Nynäshamn 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt 
förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckningar
Lena Dafgård, (SN), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Sorundanet önskar att 
punkt 5.1. tas bort från delegationsordningen och att detta beslut istället tillfaller nämnden. Vidare 
önskar Sorundanet att nämnden skyndsamt får kännedom om när Skolinspektionen vid tillsyn har 
riktat kritik eller ger skolverksamhet någon typ av anmärkning. 

Ärendet 
Den 1 september 2021 bildades kommunens nya nämnd, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
(NAN). I NAN:s ansvarsområde ingår gymnasie- och vuxenutbildning (se näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige § 102/21). I och med NAN:s 
bildande ansvarar inte längre barn- och utbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningen 
och nämndens delegationsordning behöver därmed revideras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt förvaltningens 
förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att bifoga reviderad delegationsordning till 

handlingarna i sin helhet till nämndutskick. 
2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera 

delegationsordningen enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0001/002-119 

Skickas till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Rektorer BUF 
Avdelningschefer BUF 
Kvalificerad handläggare 
Skolskjutssamordnare 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

  

 
    
             

  

 
           

      

 
        

            
           
        

          
                

           
              

       
 

   
             

  
 

 
  

     
 

 
  

 
 

 
 

  

PROTOKOLL Sida 11(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 116/21 BUN/2021/0016/290 

Svar på samråd för del av Vansta 5:50 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till samhällsbyggnadsnämnden. 

Protokollsanteckningar
Emma Solander, (MP), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Gång- och cykelbanor 
bör prioriteras i det arbetet med stadsplanering. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 att från dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
(nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) beställa en ny detaljplan för en förskola på Angeln 2 i 
Ösmo. På grund av komplikationer gällande bland annat trafiklösningen har detaljplanen flyttats till 
Vansta 5:50, ett oexploaterat område intill Viksängen IP. 2021-09-29 skickade 
samhällsbyggnadsnämnden ut detaljplanen för samråd där barn- och utbildningsnämnden har 
möjlighet att yttra sig. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förskola i 2 plan och 6 
avdelningar vilken ska ersätta Hallängens tillfälliga paviljonger. Området är till största delen täckt av 
skog och har stora möjligheter att tillskapa ett naturligt lekrum för barn. Förskolegården uppfyller 
Boverkets riktlinjer för friyta, i detta fall 48kvm per barn. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0016/290-10 
Planbeskrivning för del av Vansta 5:50 

Skickas till 
Skolchef förskola 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 12(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 117/21 BUN/2021/0001/002 

Redovisning av Skolinspektionsärenden januari-september 
2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
Skolinspektionen januari-september 2021. 

Ärendet 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, förteckningsnummer 4.7.2. är rätten att 
på nämndens vägnar lämna yttranden till Skolinspektionen, med anledning av anmälningar av 
elever, föräldrar eller andra, delegerat till skolchef förskola, skolchef grund- och grundsärskola samt 
skolchef gymnasie- och vuxenutbildning. Vidare ska förvaltningen kvartalsvis redovisa de 
anmälningar till Skolinspektionen som inkommit till Nynäshamns kommun och som är pågående 
enligt beslut från BUN 2018-02-27 § 24. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
Skolinspektionen januari-september 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0001/002-126 
Bilaga 1, Redovisning av anmälningar till Skolinspektionen januari-september 2021 

Skickas till 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 

    
 

         
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
           

          
            

  

PROTOKOLL Sida 13(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 118/21 

Information - Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2022 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, föredrar om barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2022. Verksamhetsplanen och beslutsunderlag kommer till nästkommande nämnd i 
november. 

§ 119/21 

Information - betygsresultat grundskola 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, föredrar om betygsresultaten för årskurs 9 i 
kommunen tillsammans med jämförelse med länet och riket. Vidare informerar hon om kommande 
förändringar i läroplanen för grundskolan. Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 14(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 120/21 BUN/2021/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-10-06 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Ärendet 
1. Rapport nr 106/21 (BUN/2021/0001/002-114), delegationsbeslut 2021-07-05 gällande 

tidsbegränsad anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 

2. Rapport nr 107/21 (BUN/2021/0001/002-120), delegationsbeslut 2021-08-30 gällande 
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. 

3. Rapport nr 108/21 (BUN/2021/0001/002-121), delegationsbeslut 2021-08-01 – 2021-08-31 
gällande nyplacering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 

4. Rapport nr 109/21 (BUN/2021/0001/002-124), delegationsbeslut 2021-09-23 gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 

5. Rapport nr 111/21 (BUN/2021/0001/002-125), delegationsbeslut 2021-08-18 gällande 
tidsbegränsad anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 

6. Rapport nr 112/21 (BUN/2021/0001/002-125), delegationsbeslut 2021-09-14 gällande 
tidsbegränsad anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 

7. Rapport nr 113/21 (BUN/2021/0001/002-127), delegationsbeslut 2021-09-01 – 2021-09-15 
gällande nyplacering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 

8. Delegationsbeslut 2021-09-23 (BUN/2020/0002/041-44) gällande investeringsmedel för 
inventarier på Breddals förskola, i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.3 (notera 
enligt dåvarande delegationsordning 2021-06-15). 

9. Delegationsbeslut 2021-09-23 (BUN/2020/0002/041-43) gällande investeringsmedel för 
inventarier till nya avdelningar Hallängens förskola, i enlighet med 
delegationsförteckningsnummer 2.3 (notera enligt dåvarande delegationsordning 2021-06-
15). 

10. Delegationsbeslut 2021-09-23 (BUN/2020/0002/041-42) gällande investeringsmedel för 
inventarier på Vansta förskola, i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.3 (notera 
enligt dåvarande delegationsordning 2021-06-15). 

Skickas till 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 15(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 121/21 BUN/2021/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och synpunkterna till 
handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter, när de inkommit samt besvarats. 

1. Klagomål gällande intrång på privat område, inkom 2021-10-17, svar 2021-10-20. 
2. Klagomål/kränkande behandling Sunnerbyskolan, inkom 2021-09-21, svar 2021-09-22. 
3. Synpunkt gällande språkkartläggning Fagervik förskola, inkom 2021-09-29, svar 2021-09-

30. 
4. Synpunkt gällande rutiner vid magsjuka, Fagervik förskola, inkom 2021-10-04, svar 2021-

10-06. 
5. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan 7-9, inkom 2021-10-05, svar 2021-10-05. 
6. Klagomål/kränkande behandling Kyrkskolan, inkom 2021-10-05, svar 2021-10-05. 
7. Klagomål/kränkande behandling Breddals förskola, inkom 2021-10-06, avsändare anonym. 

Svar lämnat för registrering 2021-10-08. 

Skickas till 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

  

 
    
         

  
 

 
          

          
     

 

 
   

 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 16(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 122/21 BUN/2021/0007/021 

Protokoll F-samverkan 2021-10-07 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 2021-10-06 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 samt 
skyddskommittémöte med fackliga ombud 2021-10-06. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2021-10-06 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

         
          
       
    
     

 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 17(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 123/21 

Politikerrapport 
Emma Solander, (MP), berättar om sitt besök vid Binomen. 

§ 124/21 

Aktuellt från förvaltningen 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om: 

- Erasmusprojekt inom grundskolan tillsammans med flera europeiska länder. 
- Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning, ett samarbete med KTH. 
- EU-stöd för projekt inom förskolan. 
- Medarbetarundersökningen 2021. 
- Skolverkets statsbidrag 2021. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
  

 
 

 

                
 
 

 

 
            

           
          
     

              
          

            
      

 

PROTOKOLL Sida 18(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

§ 125/21 

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande förstudie om skolplatser i Sorunda. 
Ordförande informerar att den förstudie som beställts av samhällsbyggnadsnämnden snart är klar 
och därefter kommer ett inriktningsbeslut att tas i barn- och utbildningsnämnden. Vidare informerar 
han kort om förstudiens alternativ. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande skolans val när elevens val framöver kommer att 
försvinna. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar på frågan. 

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande en insändare i Skolvärlden. Lina Axelsson 
Kihlblom, förvaltningschef, svarar på frågan. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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