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§ 73/20

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler skriftligt i förväg ett antal frågor gällande förtydligande av information i
verksamhetsplanen.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
dagordningen.
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§ 74/20

BUN/2020/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 med
internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

anta Verksamhetsplan 2021
anta Internbudget för 2021
anta Investeringsbudget för 2021
anta Internkontrollplan 2021 under förutsättning att tillägg görs i internkontrollplanen
gällande kontroll av genomförande av avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av
att lärartjänster tillsatta av obehöriga lärare utlyses.

j

Protokollsanteckningar
Gill Lagerberg, (S), anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Socialdemokraterna beklagar
att en medarbetarenkät inte har genomförts under år 2020 och anser att medarbetarenkäten är en
viktig fråga och att den bör genomföras varje år.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Socialdemokraterna kommer att
inkomma med ett särskilt skriftligt yttrande till nämndens sammanträde.

Ärendet
Mål och budget 2020-2023 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av
verksamheternas inriktning. Nynäshamns kommuns styrmodell innebär att kommunfullmäktige
utifrån visionen och de kommungemensamma övergripande målen samt en dialog med
verksamheterna fastställer nämnd och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och de
kommunala bolagen. Mål och budget utgör underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut om
inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom nämndens
ansvar.
Kommunen har även ett flertal policys och riktlinjer som styr nämndernas arbete. I barn- och
utbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan och internbudget fastställs hur nämnden med
egna mål ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål. Innehållet styrs i hög grad av
nämndens ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för utbildningsväsendet.
k
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns behov av nya förskole- och skollokaler samt
behov av att rusta det befintliga beståndet. Prioriterade inriktningar för kommunen är en tydlig
process vad gäller utnyttjande och ändamålsenliga lokaler. Kommunens lokalplanering syftar till att
tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Att på ett tidigt
stadium involvera berörda nämnder i planering av nybyggnation och underhåll skapar
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi såväl på nämnd- som kommunnivå.
Barn- och utbildningsnämnden har i fördelningen i Mål och budget erhållit ett kommunbidrag på
686,0 mnkr. Jämfört med 2020 års justerade budget är det en ökning med 20,9 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden erhåller i ramen en kompensation för ökade personalkostnader på 2,2 procent
och 1,5 procent på driftskostnader. Det tillsammans med kompensation för lokalkostnader och
volymkompensation uppgår till 20,9 mnkr. Fördelningen baseras på en uppräkning av 2020-års
budget. Det innebär att storleken på budgetramen före uppräkning med 20,9 mnkr, är då 2020-års
effektiviseringar är genomförda. Sedan ramen räknades fram har två omorganisationer genomförts,
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Familjecentralen har överförts till Socialnämnden och en ekonomtjänst har centraliserats till
ekonomiavdelningen som tillhör Kommunstyrelsens ansvarsområde. Det motsvarar cirka 2,1 mnkr
vilket kommer att justeras via bokföring. Förvaltningen beräknar att nämnden kommer att erhålla
cirka 41,2 mnkr i statsbidrag från Skolverket under 2021. Andra statsbidrag kan tillkomma, som
ännu inte är kända av förvaltningen. Beloppen är preliminära.
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört årliga besparingar för att
minska nämndens kostnader. Pris- och löneökningar har ej varit fullt kompenserade vilket har lett till
besparingskrav på nämnden om cirka 10,5-14,0 mnkr årligen. Inför 2020 års budget, fick nämnden
inte full kompensation för pris- och löneökningar. Vidare fick nämnden inte full kompensation för
lokalkostnadssökningar som uppstod till följd av underhåll och investeringar i de fastigheter som
nämnden driver verksamhet i. Sammantaget blev besparingskravet för 2020 högre än tidigare år.
Till 2021 får nämnden en partiell kompensation för ökade kostnader för personal och övriga
driftskostnader. Nämnden får också kompensation för ökade barn- och elevvolymer och för
tillkommande lokalkostnader.
Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och
innebörden av denna. Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för granskningen av
den interna kontrollen (internkontrollplan). Internkontrollplanen ska antas samtidigt som
nämndernas verksamhetsplan och överlämnas till kommunstyrelsen. Riskanalysen utgör underlaget
för upprättandet av den interna kontrollplanen och granskningsområden väljs ut med utgångpunkt
från genomförd riskanalys.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

anta
anta
anta
anta

Verksamhetsplan 2021
Internbudget för 2021
Investeringsbudget för 2021
Internkontrollplan 2021

j

Yrkanden
Gill Lagerberg, (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1, att-sats 2
och att-sats 3 med hänvisning till att verksamhetsplan och internbudget inte korrelerar.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1, att-sats 2
och att-sats 3.
Gill Lagerberg, (S), yrkar att två tillägg görs i internkontrollplanen gällande kontroll av
genomförande av avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av att lärartjänster tillsatta av
obehöriga lärare utlyses.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:

Proposition 1

Avslag eller bifall till förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1, att-sats 2 och att-sats 3.

Proposition 2

Förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 4 mot Gill Lagerbergs, (S) tilläggsyrkande.
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Proposition
Proposition 1

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1, att-sats 2 och att-sats 3.

Proposition 2

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1,
2,
3,
4,

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021
Internbudget 2021
Investeringsbudget 2021
Internkontrollplan BUN 2021

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Controller
Skolchefer
Avdelningschefer
Kommunikatör
Akten
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§ 75/20

BUN/2020/0002/041

Fastställande av ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående
förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk
omsorg samt ersättningstabell 2021 vid försäljning av
särskoleplatser
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. med stöd av kap. 8 §§ 21-23, kap. 9 §§ 19-21, kap. 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2021 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem. Ersättningstabellen börjar gälla fr.o.m. 2021-0101.
2. fastställa ersättningstabellen 2021 för försäljning av särskoleplatser. Ersättningstabellen
börjar gälla fr.o.m. 2021-01-01.
j

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Ärendet
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Riksdagen har fattat beslut om bidragsregler för fristående förskoleklass och skola samt enskilt
bedrivna förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förvaltningen har utifrån reglerna och med
utgångspunkt i gällande kategorisering för grundskolans ersättningar arbetat fram ett förslag till en
ersättningstabell för bidragsgivningen 2021. Även kommunens ersättningstabell för försäljning av
särskoleplatser har setts över och uppdaterats.
Förvaltningen har med utgångspunkt från den av barn- och utbildningsnämnden antagna
internbudgeten 2021 arbetat fram en ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående förskolor,
skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt en ersättningstabell vid försäljning
av särskoleplatser. Förskolan har i budgeten indelats enligt gällande ersättningskategorier.
Ersättningstabellen till fristående huvudmän omfattar generella grundbelopp och tilläggsbelopp.
Tilläggsbeloppet är för modersmål. Ersättningstabellen för särskoleverksamhet är som tidigare
åldersindelad 1-6 och 7-9 och nivådifferentierad i varje åldersgrupp i fem steg 1-4 med fasta belopp
och med nivå 5 som öppen kategori där beloppsnivå fastställs efter överenskommelse mellan
parterna.
Ersättningsnivån till förskolan när föräldraavgift betalas till hemkommunen för 1-3 och 4-5 år ökar
från 144 620 kronor per barn och år 2020 till 145 099 kr år 2021 respektive från 128 096 kronor per
barn och år 2020 till 128 245 kronor år 2021. Ersättningsnivån till pedagogisk omsorg när
föräldraavgift betalas till hemkommunen ökar från 103 886 kronor per barn och år 2020 till 118 645
kronor per barn och år 2021. Ersättningsbeloppet till grundskolans årskurs F-2 år 2021 uppgår till 72
856 kronor per elev att jämföra med 2020 års ersättningsnivå på 70 579 kronor per elev.
Ersättningsnivån för år 2021 till grundskolans årskurs 3-5 uppgår till 77 565 kronor per elev jämfört
med 75 133 kronor per elev år 2020.
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Ersättningsnivån till grundskolans årskurs 6-9 år 2021 uppgår till 90 014 kronor per elev och år
jämfört med 87 602 kronor per elev 2020. I enlighet med det resursfördelningssystem som tillämpas
för de egna skolorna utgår samma ersättning för placering i fritidshem oavsett årskurs.
Ersättningsbeloppet 2021 uppgår, när föräldraavgift betalas till hemkommunen, till 37 051 kronor
per barn att jämföra med 2020 års ersättningsnivå på 35 545 kronor per barn.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. med stöd av kap. 8 §§ 21-23, kap. 9 §§ 19-21, kap. 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2021 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem. Ersättningstabellen börjar gälla fr.o.m. 2021-0101.
2. ersättningstabellen 2021 för försäljning av särskoleplatser. Ersättningstabellen börjar gälla
fr.o.m. 2021-01-01.
j

Yrkanden

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

Proposition

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-9
Bilaga 1, ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskolor och fritidshem
Bilaga 2, ersättningstabell 2021 vid försäljning av särskoleplatser

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 76/20

BUN/2020/0015/291

Förskole- och skolplatser i Ösmo
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för att ta fram en exakt kostnadskalkyl för en renovering och
eventuell ombyggnation av Tallbacka hus A och B, samt att miljö- och samhällsbyggnaden
skyndsamt återrapporterar resultaten av denna kostnadskalkyl till barn- och
utbildningsnämnden.
2. godkänna att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av Tallbacka hus A och
B belastar nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger
inom nämndens ansvarsområde.
3. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i paviljongerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola,
under förutsättning att renovering/ombyggnation genomförs.

Reservationer och särskilda yttranden
Protokollsanteckningar

Gill Lagerberg, (S), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förstudie innehåller felaktiga uppgifter gällande skolans kapacitet för
elevantal.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden godkände en behovsanalys för skolplatser i Nynäshamns tätort och
Ösmo i december 2019 (§ 162/19) vilken överlämnades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som underlag för en förstudie. Förstudien var klar 2020-05-18 och beskriver 4 scenarier:
Scenario 1: Tallbackaskolan renoveras och fortsätter att användas. Vanstaskolan ersätts med en ny
skola för att täcka det resterande behovet.
Scenario 2: Tallbacka- och Vanstaskolan ersätts med en ny stor skola.
Scenario 3: Tallbackaskolan avvecklas och en ny skola om 100 elever (en-parallellig F-3) byggs i
antingen i Källberga eller Segersäng. Vanstaskolan ersätts med en ny skola.
Scenario 4 :Tallbackaskolan renoveras. En liten skola (Källberga eller Segersäng) byggs och
Vanstaskolan ersätts med en ny skola.
Förstudien påpekar att barn- och utbildningsnämnden, först och främst, bör ta ställning till om
Tallbacka ska renoveras eller om en ny skola även ska ersätta Tallbacka. När renovering av
Tallbacka är klar frigörs de paviljonger där verksamheten idag är evakuerad. Om dessa kan
användas för förskoleverksamhet kan platsbristen i Ösmo avhjälpas till permanent lösning är på
plats.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för renovering av Tallbacka hus A och B.
2. godkänna att kostnad för projektering av renovering av Tallbacka hus A och B belastar
nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom nämndens
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ansvarsområde.
3. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i paviljongerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola.

Yrkanden

Gill Lagerberg, (S) yrkar att ändringar i att-sats 1 görs i enlighet med att bisatsen för att ta fram en
exakt kostnadskalkyl läggs till, att eventuell ombyggnation läggs till samt att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden skyndsamt ska återrapportera resultaten av kostnadskalkylen läggs till.
Gill Lagerberg, (S), yrkar att ändringar i att-sats 2 görs i enlighet med att ombyggnation läggs till
efter renovering i enlighet med ”…att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av
Tallbacka hus A och B”.
Gill Lagerberg, (S), yrkar att ändringar görs i att-sats 3 i enlighet med att under förutsättning att
renovering/ombyggnation genomförs läggs till.
Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkanden.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Gill Lagerbergs, (S) ändringsyrkanden.

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0015/291-37
Förstudie Skolplatser i Ösmo
Förstudie Förskoleplatser i Ösmo

Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Skolchef grund- och grundsärskola
Skolchef förskola
Akten
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§ 77/20

BUN/2020/0299/009

Samverkansöverenskommelse om verksamhetsförlagda
fältstudier (VFF)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna samverkansöverenskommelsen om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) vid
Stockholms universitet.

Ärendet
Det är brist på utbildade speciallärare och specialpedagoger. Många kommer gå i pension under de
närmaste åren.
Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare
och specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet
inom kursen ”Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser” som omfattar 2 högskolepoäng. Det
är en fortbildning för yrkesverksamma behöriga lärare i förskola och skola.
De verksamhetsförlagda studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en
arbetsinsats med varierade uppgifter som genomförs i en verksamhet (förskola, grundskola,
grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium). Fältstudierna utgörs till exempel av
att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer.
På Stockholms universitet är det mellan 160–180 studenter per termin som ska ut på VFF.
Idag kan studenten söka plats själv alternativt finns ett redan upparbetat samarbete mellan
Stockholms universitet och Stockholms stad. Nu kan fler kommuner teckna
samverkansöverenskommelse att ta emot studenter för att på ett strukturerat sätt och med god
framförhållning.
Samverkansavtal ska vara beslutade och inskickade till Stockholms universitet 30 november 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansöverenskommelsen inom VFF vid Stockholms
universitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 22 oktober 2020
Samverkansöverenskommelse VFF
Samverkansöverenskommelse VFF, PM

Skickas till

Skolchefer
Avdelningschefer barn- och utbildningsförvaltning
Rektorer
Akten
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§ 78/20

BUN/2020/0266/009

Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

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

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Riktlinjer för hållbart byggande i
Nynäshamns kommun som ett led i beredningen av ärendet. Yttrandet ska inkomma senast 30
november 2020. Riktlinjerna är framtagna för att säkerställa att nya byggprojekt i kommunen
arbetar mot gemensamma klimat- och miljömål samt bibehåller ett hållbarhetsperspektiv i ekologisk,
social och ekonomisk aspekt. Riktlinjerna är kommunövergripande och utgår från FN:s globala
hållbarhetsmål.
Riktlinjerna ska verka som vägledning för både offentliga och privata aktörer och utgångspunkten är
att dessa ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. I riktlinjerna förtydligas att dess innehåll
inte ersätter befintliga dokument och pågående arbete inom kommunen, utan snarare ska verka
kompletterande. Vidare innehåller dokumentet en checklista på konkreta exempel på aktiviteter som
är möjliga att tillämpa för att leva upp till riktlinjerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på framtagandet av riktlinjerna och deras möjlighet
att förtydliga och förstärka arbetet med att skapa trivsamma miljöer i kommunen som tar hänsyn till
miljö, tillgänglighet och god ekonomisk tillväxt. Vidare har förvaltningen följande synpunkter på
riktlinjernas innehåll.
Förvaltningen ser gärna ett förtydligande av barnkonventionens omnämnande i riktlinjerna och
checklistan. Punkterna i checklistan är av exempelkaraktär och ska fungera som hjälp att
konkretisera aktiviteter och förvaltningen ser därför en möjlighet att lyfta barnkonventionen. Under
checklistan för externa projekt, social hållbarhet sidan 27 ges ett exempel i enlighet med att
redovisa en utförlig barnkonsekvensanalys. Förvaltningen anser att det är ett gott exempel på hur
projekt kan arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen och förvaltningen ser positivt på
möjligheten att detta utvecklas vidare i riktlinjerna, exempelvis även under rubriken interna projekt.
Vidare ser förvaltningen svårigheter med att överblicka eventuella effekter arbetet som utförts
utifrån riktlinjerna har. Checklistans föreslagna aktiviteter är frivilliga, men riktlinjerna nämner att
det är önskvärt att kommunens interna byggprojekt eftersträvar betyget ”mycket väl godkänt”. För
att uppnå ”mycket väl godkänt” krävs förslag på fyra konkreta åtgärder till varje riktlinje. Förslag på
åtgärder kan komma att förändras och utökas över tid, utan fastställande av kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är beroende av god lokaltillgång och lokalfrågan
är ofta aktuell inom förvaltningen samtidigt som det är ett stort utgiftsområde. Förvaltningen har
därmed synpunkten att det finns en svårighet att överblicka effekterna av det arbete som
riktlinjerna genererar.
j

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelsen.
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Bilaga 1, Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun
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Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler ett antal övriga frågor gällande förtydligande av information i
verksamhetsplanen, som besvarats skriftligt i förväg av förvaltningen.
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