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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-10-12  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-10-12 
Anslaget sätts upp: 2022-10-17             Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-10-12 kl. 09.01-10.38 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 

Tobias Östring, (L), vice ordförande  

Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  

Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab  

Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Christina Persson, skolchef förskola 

 

Paragrafer 
§§ 48-54 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-13, klockan 12.00.  

 

Underskrifter 
 
 
 
 

Marcus Svinhufvud, (M) 

Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 

Justerare 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

§ 48/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 49/22 Utökad belysning för skolgård Utsikten förskola  

§ 50/22 Svar på e-förslag - Skolpengen ska budgeteras för att utbilda 
rektorer/skolpersonal inom NPF 

 

§ 51/22 Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 

 

§ 52/22 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism  

§ 53/22 Förslag till detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl., gång-och cykelbana  

§ 54/22  Övriga frågor 
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§ 48/22 

Fastställande av dagordning 

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

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande HÖK21.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande remissyttranden som bilaga, gällande 
webbpublicering.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hyreskostnader som nämnden betalar samt 

gränsdragningslista.  

Pär Olsson, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande hantering av ärenden som gäller 
yttranden över förslag till detaljplaner.  

En punkt läggs till dagordningen, Förslag till detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl., gång-och cykelbana. 
Ärendet tilldelas paragraf § 53. Efterföljande paragrafer justeras därefter.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 49/22 BUN/2022/0016/290 

Utökad belysning för skolgård Utsikten förskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner utökad hyreskostnad 
avseende belysning på Utsikten förskolas skolgård. 

Ärendet 
Under vintern 2021 märkte verksamheten att det var mörkt på en del av skolgården. Verksamheten 
har därför begärt in en offert från Fastighetsavdelningen avseende uppförande av en lyktstolpe i 
mitten av skolgården. Lyktstolpen kommer att ha 4 armaturer vilka ska täcka de områden som idag 
hamnar i skugga på skolgården. Kostnaden för detta är 56 000 kronor vilket verksamheten önskar 
lägga på hyran. Uppskattat hyrespåslag blir 6099 kronor per år. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökad hyreskostnad avseende belysning på Utsikten 
förskolas skolgård. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0016/290-11 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef förskola 
Ansvarig rektor 
Controller 
Lokalsamordnare 
Akt 
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§ 50/22 BUN/2022/0019/061 

Svar på e-förslag - Skolpengen ska budgeteras för att utbilda 
rektorer/skolpersonal inom NPF 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Ärendet 
Ett e-förslag inkom till Nynäshamns kommun den 5 oktober 2021. Förslaget erhöll 147 röster och 
ska därför behandlas av den nämnd som har ansvar över frågan. I det här fallet ligger 
beslutsansvaret hos barn- och utbildningsnämnden.  

Förslagsställaren hävdar att förutsättningarna är dåliga för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) att lyckas i skolan. Hennes förslag är att skolpengen ska budgeteras 
till att bland annat täcka utbildning och kompetenshöjande insatser bland skolans personal på 
området. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0019/061 
Bilaga 1, Medborgarförslag om att skolpengen ska budgeteras för att utbilda rektorer/skolpersonal 
inom NPF 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Controller 
Akt 
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§ 51/22 BUN/2020/0192/060 

Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar för de kommunala skolorna i Nynäshamn 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera Plan mot ANDTS i 
Nynäshamns kommunala skolor till näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrogs av fullmäktige i maj 2021 (§ 91/21) att ta fram en plan 
mot droger för både grund- och gymnasieskolan. Vid tidpunkten när uppdraget tilldelades, tillhörde 
grundskolan och gymnasieskolan en och samma nämnd, vilket nu komplicerar ärendet då gymnasiet 
sedan den 1 september 2021 tillhör näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget från 
fullmäktige var att anta en plan för både grundskolan och gymnasieskolan. Arbetet med att ta fram 
planen har skett i samråd mellan förvaltningarna, men beslut om planen kommer att måste fattas 
enskilt av de respektive nämnderna. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett huvudansvar för 
upprättandet av planen och föreslår därför barn-och utbildningsnämnden att remittera planen till 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden innan beslut fattas att anta planen i de båda nämnderna. 
Planen har tagits fram i samarbete med skolchef grund- och grundsärskola och avdelningschef för 
avdelningen för stöd och utveckling. Även rektor vid gymnasiet och den lokala polisen i Nynäshamns 
kommun har samverkat kring innehållet. 

Denna plan, kallad Plan mot ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) för 
Nynäshamn kommunala skolor är uppdelad i fyra delar. En första inledande del med beskrivningar 
av definitioner, lagstiftning och omfattning bland annat. En andra del som beskriver det 
förebyggande arbetet samt hur samverkan ser ut och vilka aktörer som i huvudsak är inblandade. 
En tredje del som utgörs av en handlingsplan för grundskolan respektive gymnasieskolan samt en 
fjärde och avslutande del med frågor och svar och bilagor som hänvisar till var du hittar mer fakta 
och information i ämnet. Avslutande finns också en kortversion av ANDTS-planen. Varje skola med 
rektor som ytterst ansvarig, ansvarar för att ANDTS-planen förankras hos medarbetare, elever och 
föräldrar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera Plan mot ANDTS i Nynäshamns kommunala 
skolor till näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN 2020/0192/060-6 
Bilaga 1, Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 
 

Skickas till 
Skolchef-grundskola 
Avdelningschef-Stöd och utveckling 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Akt 
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§ 52/22 BUN/2017/0098/009 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande 
extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt att göra 
samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. Innehållet i strategin innefattar bland 
annat en beskrivning av vad våldsbejakande extremism är och kommunens förebyggande arbete, 
lagstiftning samt skolan respektive socialtjänstens roll. Strategin skickades på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden den 20 augusti 2022. I remissen efterfrågas särskilt vad nämnden anser är 
viktigt att säkerställa vid detta förslag till förändring utifrån nämndens eget perspektiv och 
ansvarsområde samt om nämnden har några synpunkter på hur det kan komma att påverka 
uppdraget.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndens yttrande där det framgår att nämnden anser 
strategin som välskriven, men att några skrivelser kan förtydligas.  
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2017/0098/009-7 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande över Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism  
Bilaga 2, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen 
Bilaga 3, Förslag till strategi mot våldsbejakande extremism 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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§ 53/22         BUN/2022/0188/214 

Förslag till detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl., gång-och 
cykelbana 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan avseende 
en gång- och cykelbro i Källberga. Den nya bron föreslås för att förbinda området Källberga med 
Ösmo på ett trafiksäkerhet sätt. Bron ska gå över Muskövägen och därefter ansluta till den befintliga 
Sittestavägen och bro över väg 73. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
den 28 oktober 2022.  

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0188/214-2 
Fullständigt underlag till förslag till detaljplan publiceras på kommunens webbsida 
 
 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden   
Akt  
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§ 54/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande aktuella fastighetsärenden, Kullsta förskola, 
Viksängen, skolan i Källberga, barnomsorg vid Torö. Förvaltningen återkommer med svar till 
nästkommande nämnd.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande HÖK21. Pär Olsson, förvaltningschef, svarar att 
en handlingsplan har upprättats i enlighet med avtalet. Arbetet utifrån planen pågår. 

Handlingsplanen ska skickas ut till nämnden för kännedom.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande remissyttranden som bilaga, gällande 
webbpublicering. Pär Olsson, förvaltningschef, tar med sig frågan.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande lista över hyreskostnader som nämnden betalar 
samt gränsdragningslista. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med information.  

Pär Olsson, förvaltningschef, anmäler en övrig fråga gällande hantering av ärenden som gäller 
yttranden över förslag till detaljplaner. Marcus Svinhufvud, (M), ordförande, svarar att när ärenden 
inkommer ska frågan ska ställas till ordförande för vidare beredning.  
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