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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-05-12 
Anslaget sätts upp: åååå-mm-dd             Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2021-05-12 kl. 08.30-09.41 

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

 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Christina Persson, skolchef förskola  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 

  
 

Paragrafer 
§§ 25-30 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-17 kl. 12.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

§ 25/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 26/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avseende 
verkställighet och personuppgifter 

 

§ 27/21 Tillägg av hyresgästanpassning inom renoveringen av Kullsta förskola  
§ 28/21 Investering i elevdatorer  
§ 29/21 Information – investeringsbeslut och ekonomi  

§ 30/21 Övriga frågor 
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§ 25/21  

Fastställande av dagordning 
 

Punkten Information – investeringsbeslut och ekonomi läggs till dagordningen. Punkten tilldelas § 29 
och övriga paragrafer justeras efter detta.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande beslutsgången i ärendet gällande Utsikten.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.   
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§ 26/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning avseende verkställighet och 
personuppgifter 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att: 
1. anta förvaltningens förslag på ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 juli 2021. 
2. upphäva barn- och utbildningsnämndens gällande delegationsordning från och med den 1 juli 
2021. 
 

Ärendet 
Den 31 augusti 2020 inkom kommunens dataskyddsombud med ”Rapport – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter”. Granskningen har 
fokuserat på hur barn- och utbildningsnämndens verksamheter efterlever vissa utvalda artiklar ur 
dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att barn- och utbildningsnämnden, enligt 
dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden. Dataskyddsombudet har 
överlämnat en lista till barn- och utbildningsnämnden med förslag på rekommenderade åtgärder. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-24 38 § att överlåta till förvaltningen att åtgärda 
dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer samt revidera delegationsordningen med en ny 
punkt gällande incidentrapportering, utifrån dataskyddsombudets rekommendation 34. Av 
dataskyddsombudets rekommendation 1 framgår att dataskyddsombudet rekommenderar att barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer att delegationsordningen uppdateras så att det framgår vem 
som har rätt att besluta om åtgärder utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen samt att 
ansvaret är kommunicerat ut i verksamheten.  

Kommunstyrelsen reviderade sin delegationsordning 2020-09-03 192 § och 2020-12-17 311 §. 
Revideringarna avsåg bland annat förändringar om arbetsmiljöansvaret och att ta bort förkortningar. 
Vidare reviderade kommunstyrelsen sin delegationsordning 2021-02-18 28 § utifrån 
rekommendationer från dataskyddsombudet och delegationsordningen kompletterades med en ny 
punkt gällande rättelse, radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till 
annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Kommunstyrelsen har vid beslut om förändringar 
hänvisat övriga nämnder att göra liknande ändringar i sin delegationsordning varför barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på reviderad delegationsordning utifrån 
dataskyddsombudets rekommendationer och kommunstyrelsens ändringar.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
1. anta förvaltningens förslag på ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 juli 2021. 
2. Upphäva barn- och utbildningsnämndens gällande delegationsordning från och med den 1 juli 
2021. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att: 
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1. anta förvaltningens förslag på ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 juli 2021. 
2. upphäva barn- och utbildningsnämndens gällande delegationsordning från och med den 1 juli 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0001/002-35  
Bilaga 1 – Förslag på ny delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.  
 

Skickas till 
Rektorer  
Skoladministratörer  
Handläggare skola  
Handläggare förskola  
Skolskjutssamordnare  
Kommunikatör  
Registrator  
Utredare BUF  
Avdelningschefer 
Förvaltningschef  
Controller 
Kvalificerad handläggare  
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§ 27/21 BUN/2021/0016/290 

Tillägg av hyresgästanpassning inom renoveringen av Kullsta 
förskola 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
tillägg av hyresgästanpassning inom renoveringen av Kullsta förskola och den hyresjustering det 
innebär förutsatt att nämnden kompenseras fullt ut genom hyreskompensation. 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2020 att en omfattande renovering av 
Kullsta förskola skulle genomföras. Den sammanlagda kostnaden beräknades till 18,5 miljoner 
kronor. Under projekteringen har ett antal åtgärder identifierats eller önskats av förskolan som är 
lämpliga att genomföra i samband med den stora renoveringen. Dessa åtgärder beräknas till 
1 895 000 kronor. 
 
Åtgärder: 

• 4 stycken kapprum får ändrad planlösning för att skapa en ren zon vid entréer. 
• Bägge husen får en förbättrad planlösning då nuvarande planlösning inte är anpassad efter 

hur en modern förskola arbetar. 
• Utesovplats byggs 
• Pentry installeras i personalrum. 
• Kökspersonal får eget omklädningsrum 
• Befintlig matsal görs större och ett pedagogiskt kök byggs.  
• En uteplats vid lilla huset görs i ordning. 
• Ett miljöhus för sophantering byggs. 

 
Standardhöjande 
Diskrummet i köket flyttas av hygienskäl och för att förbättra arbetsmiljön. I samband med det bör 
man även göra i ordning golvbrunnarna vilka tillkommer för att uppfylla dagens krav eftersom 
spillvattnet till köket ska bytas och bör bytas till rätt platser från start.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden godkänner tillägg av hyresgästanpassning inom renoveringen av 
Kullsta förskola och den hyresjustering det innebär förutsatt att nämnden kompenseras fullt ut 
genom hyreskompensation. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
tillägg av hyresgästanpassning inom renoveringen av Kullsta förskola och den hyresjustering det 
innebär förutsatt att nämnden kompenseras fullt ut genom hyreskompensation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0016/290-2 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
Ansvarig rektor 
Skolchef förskola 
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§ 28/21 BUN/2020/0002/041 

Investering i elevdatorer 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
godkänna att investeringsmedel om 2,1 miljoner kronor ur förvaltningsstabens investeringsram för 
2021-2025 används för inköp av elevdatorer i enlighet med årets investeringsplan.   

Ärendet 
Grundskolan i Nynäshamn tillämpar ett arbetssätt som innebär att årskurserna 6–9 använder sig av 
egna datorer för skolarbetet. Inköpen sker samordnat på förvaltningen och för ändamålet tas ett 
ramavtal inom området fram. Därtill har köp genomförts av datorer som tidigare har använts av 
kommunens administrativa personal för att täcka delar av behovet. 
 
Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning reglerar beslutsgången för investeringar. Av riktlinjerna 
framgår att alla investeringsbeslut ska fattas mot bakgrund av underlag som innehåller uppgift om 
ett antal punkter. Av riktlinjerna framgår även att investeringar mellan 476 000 kronor och ca 19 
miljoner kronor ska beslutas av verksamhetsansvarig nämnd. För året har 2,1 miljoner kronor satts 
av och bedömningen är att hela summan kommer att behöva användas för inköp av elevdatorer 
eftersom stora delar av årskurserna 6, 8 och 9 behöver byta ut sina datorer.  
 
Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad första året (helårseffekt) om 722 tkr beräknat på en 
avskrivningstid på 3 år och en ränta på 1,25 %. Under 2021 uppstår en delårseffekt då 
investeringsprojektet beräknas kunna avslutas i slutet av september 2021 och först då uppstår 
kapitalkostnaden.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel om 2,1 miljoner kronor ur 
förvaltningsstabens investeringsram för 2021-2025 används för inköp av elevdatorer i enlighet med 
årets investeringsplan.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
att investeringsmedel om 2,1 miljoner kronor ur förvaltningsstabens investeringsram för 2021-2025 
används för inköp av elevdatorer i enlighet med årets investeringsplan.   

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investering i elevdatorer BUN/2020/0002/041-25 
Drifts- och investeringskalkyl elevdatorer BUN/2020/0002/041-25 

Skickas till 
IKT-enheten 
Skolchef grundskola 
Investeringscontroller 
IT-strateg Barn- och utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 29/21 

Information – investeringsbeslut och ekonomi 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef och Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, 
informerar om investeringsbeslut som bereds på förvaltningen och ska läggas fram till kommande 
nämndsammanträde. Ärenden behandlar investeringar som nämnden kommer att fatta beslut om 
gällande en hyesgästanpassning på ett våningsplan samt inköp av inventarier. Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott informeras och har möjlighet att inkomma med frågor. Ärenden 
bereds för närvarande och kommer att läggas fram till nämnden för beslut.  
 
 
 
 
 
 
§ 30/21  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande beslutsgången i ärendet gällande Utsikten. 
Vidare ställer hon uppföljningsfrågor om hur ärendet har hanterats inom berörda personalgrupper 
samt vilken information som delgetts nämnd, där Socialdemokraterna önskar att informationen till 
nämnden skulle ha varit tydligare. Gill Lagerberg, (S), saknar den processkarta över 
fastighetsärenden som dåvarande miljö- och samhällsbyggsnämnden tidigare hade i uppdrag att ta 
fram. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, beskriver beslutsgången i ärendet, gällande beslut 
och upphandling.  

Marcus Svinhufvud, (M), föreslår att i kommande liknande beslut ska beslutsprocessen beskrivas 
tydligare för nämnden i förväg.  
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