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BUN/2020/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens tertial 1 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 1, januari-april 2021.
2. äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för arbetskläder till
förskoleverksamheterna
3. äska medel från Kommunfullmäktige om 4 000 000 kr för satsning på digital infrastruktur
t.ex. Wi-Fi, digitala läromedel, och andra behov inom området digitalisering
4. äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för en fond för analoga läromedel till
grundskolan.
5. äska medel från Kommunfullmäktige om 300 000 kr för utvecklandet av
Nynäshamnsmodellen.

Föredrag

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, föredrar en sammanfattning om ärendet.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga B.

Protokollsanteckningar

Förvaltningen meddelar att en ändring är utförd i tjänsteutlåtandet, under 1.2.2 Viss undervisning i
Viaskolan placeras i Utsikten. Ändringen lyder: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

beslutade den 24 juni 2020 46 § att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut med en anbudsförfrågan
för att upphandla ett hyreskontrakt för att utöka Viaskolan. En upphandling står nu klar och
kommunen expanderar antalet lokaler som inhyrs på Utsikten, Vaktberget 4, i syfte att Viaskolan ska
kunna växa och på sikt bli kunna gå till tre klasser per årskurs mot nuvarande två.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i perioden ett överskott på 4,1 mnkr. Överskottet i
perioden beror på en intäktsökning gällande bidragen på 2,4 mnkr. Det är främst lönebidragen från
Arbetsförmedlingen, EU-bidragen och bidrag från övriga myndigheter som ökar jämfört mot budget.
Övriga intäkter och kommunbidrag minskar med 0,4 mnkr jämfört mot budget vilket främst beror på
ett intäktsbortfall på Rosengårdens kök.
Platsköpskostnaderna ökar markant jämfört mot budget men det kompenseras i perioden av andra
överskott exempelvis på kontona för livsmedel, läromedel, förbrukningsmaterial och skolskjutsar.
Avdelningarna förskola, grund- och grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning samt redovisar
alla underskott i perioden. Resterande enheter går bättre eller enligt budget.
Under ekonomiuppföljningen med nämndens enheter har det framkommit att bedömningen är att
coronapandemin i flera fall har bromsat den kostnadsutveckling som beräknades i budgetprocessen.
Kostenhet har gynnats av förutsättningarna då vikariebehovet varit litet och intäkterna kontinuerliga.
Då både personal och barn/elever har varit frånvarande i många fall under de senaste månaderna
har behovet av vikarier minskat och man har i stor utsträckning löst bemanningen inom
organisationen. Effekten har blivit att enheterna inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter
och dylikt i samma utsträckning vilket har skapat förseningar i när kostnader bokförs.
Måluppfyllelsen är svårprognostiserad i årets tertial 1 med anledning av coronapandemin och att
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avdelningarna i vissa fall haft svårt att genomföra planerade aktiviteter. Vidare finns det ingen ny
statistik för läsåret 2020/2021 och brukarenkäter 2021 har ännu inte genomförts.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 1, januari-april 2021.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till egna följande tillägg
till beslut:
1. äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för arbetskläder till
förskoleverksamheterna.
2. äska medel från Kommunfullmäktige om 4 000 000 kr för satsning på digital infrastruktur
t.ex. Wi-Fi, digitala läromedel, och andra behov inom området digitalisering.
3. äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för en fond för analoga läromedel till
grundskolan.
4. äska medel från Kommunfullmäktige om 300 000 kr för utvecklandet av
Nynäshamnsmodellen.
Yrkandet bilägges skriftligen protokollet som bilaga A.
Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Marcus Svinhufvuds,
(M), tilläggsyrkanden.
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Marcus Svinhufvuds, (M),
tilläggsyrkanden.
Rebecca Ädel, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Marcus Svinhufvuds, (M)
tilläggsyrkanden.
Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Marcus Svinhufvuds,
(M), tilläggsyrkanden.
Emma Solander, (MP), yrkar bifall till bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Marcus
Svinhufvuds, (M), tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Ordförande finner att endast bifallsyrkanden har ställts och att barn- och utbildningsnämnden
därmed bifaller förvaltningens förslag till beslut samt Marcus Svinhufvuds, (M), tilläggsyrkanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-27
Bilaga 1, Tertialuppföljning 1 för Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 2, Internkontrollredovisning tertial 1

Skickas till

Akten
Controller
Avdelningschefer
Kommunstyrelseförvaltningen
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Datum
2021-05-24

Tilläggsyrkande - Äskande av medel för satsning på läromedel,
digital satsning, arbetskläder till förskolan samt
Nynäshamnsmodellen
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, yrkar att följande tilläggs görs
i ärendet Barn- och utbildningsnämndens tertial 1 2021.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.
2.

3.
4.

äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för arbetskläder till förskoleverksamheterna
äska medel från Kommunfullmäktige om 4 000 000 kr för satsning på digital infrastruktur t.ex. Wi-Fi,
digitala läromedel, och andra behov inom området digitalisering
äska medel från Kommunfullmäktige om 500 000 kr för en fond för analoga läromedel till grundskolan.
äska medel från Kommunfullmäktige 2021 om 300 000 kr för utvecklandet av Nynäshamnsmodellen.

Bakgrund

Förskolans personal har stora behov av lämpliga arbetskläder under arbetsdagen. Det har prioriterats mer och
mer de senaste åren och det har till viss mån köpts in arbetskläder. Men det har sedan länge funnits behov av
att stärka detta ytterligare, och förvaltningen har fört fram detta. Ett tillskott på 500 000 kr blir ett välkommet
extra tillskott och tanken är att de ska kunna användas redan till hösten 2021.
Covid-pandemin har ytterligare förstärkt behovet av att stärka den digitala miljön i grundskolan. Inte minst för
distansundervisning, men även för undervisningen på plats så ställs högre krav på Wi-Fi, digitala läromedel, och
annan utrustning. Det är redan budgeterat för nya elevdatorer till högstadiet för 2021, vilket väntas täcka stora
delar av behovet. För att kunna byta ut samtliga datorer kommer ytterligare datorer att behöva köpas in
motsvarande ungefär en årskurs. Därtill behövs förstärkta resurser för utveckling av det trådlösa nätverket,
digitala läromedel och andra delar knutna till den digitala utvecklingsplanen. Därför föreslås att detta tillskott
används redan till hösten 2021. Summan är avstämd med förvaltningen, och ska vara tillräckligt för en bra och
nödvändig kapacitetshöjning.
För att även stärka möjligheten till inköp av analoga läromedel, i form av t.ex. böcker och annat material, så
föreslås även ett tillskott till grundskolorna inför höstterminen 2021. Kostnader för läromedel ingår i
skolpengen, men det har under många år funnits ett behov av att stärka tillgången på material i
verksamheterna. Så tanken med detta tillskott är att göra just detta, och att pengarna ska kunna användas
redan till starten av läsåret 2021/2022.
Nynäshamnsmodellen är en främjande och förebyggande samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen
(BUF) och socialförvaltningen (SOF). Arbetet startade hösten 2020 med en kartläggning över befintliga insatser
samt en identifiering av framtida insatser som kan främja barns och elevers trygghet samt förebygga utsatthet
och närvaroproblem. De identifierade utvecklingsinsatserna handlar bland annat om kunskapsfördjupning till
personal och vårdnadshavare, gemensamma insatser från BUF och SOF vid exempelvis skolstart och utredning
vid skolfrånvaro. Tillskottet ska användas för att utveckla formerna för samverkan mellan förvaltningarna inom
de identifierade områdena.

Marcus Svinhufvud, (M)
Ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-05-25

Särskilt yttrande rörande § 67/21 Barn- och utbildningsnämndens tertial 1, 2021
I detta särskilda yttrande vill vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti invända mot vissa delar av texten som
finns i tertialrapport 1 2021 och som vi inte kan ställa oss bakom.
Enligt Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport 1, 2021, kommer viss undervisning i Viaskolan placeras i
Utsikten. Vi vill påtala att detta beslut inte har fattats i Barn- och utbildningsnämnden och att vi därför inte är
delaktiga i beslutet. Det har fattats helt och hållet på tjänstemannanivå utan att nämnden har fått möjlighet att ta
ställning till beslutet. Vi kan inte se logiken i att man hyr lokaler på Utsikten för ca 2,4 mnkr/år och samtidigt
beräknas antalet elever i gymnasiet minskas med ca 30 elever till hösten enligt tertialrapporten. Detta motsvarar
normalt sett en hel klass på gymnasienivå. Eleverna i gymnasiet har sedan tidigare utredningar gott om plats, ca 31
m2/elev. I tertialrapporten står det också att arbetet med att säga upp lokaler fortsätter (s. 27) samtidigt som man
då hyr externa lokaler för utbildningsverksamhet. Detta anser vi inte är god ekonomisk hushållning.
Vi vänder oss emot formuleringen på sidan 4 i tertialrapporten, där det står: “Med anledning av Covid -19 och att
flera lärare fått ställa om hela eller delar sin undervisning till att bli digital kan ha effekt på elevernas resultat.” Vi
anser att lärarna har säkert gjort allt de har kunnat för att hjälpa eleverna och det är inte den digitala
undervisningen som eventuellt kan skapa problem för elevernas resultat utan i så fall det faktum att eleverna inte
har kunnat vara på plats i skolan för lektionerna på grund av ökad smittspridning m.m. Detta är en avsevärd
skillnad.
Det finns också ett faktafel på samma sida, sidan 4, där det står om förslaget till Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Dels anser vi inte att detta beslut fattades kommunfullmäktige i mål och budget för
2021-2024 och Förvaltningsrätten har ännu inte avgjort om en nämnd kan inrättas bara genom att skriva om det i
löptexten i mål - och budgetdokumentet utan att det finns med i kungörelsen över beslut till fullmäktige och inte
heller i de att-satser som fullmäktige fattade beslut om i samband med mål- och budget. Det står dessutom på
samma sida att: “Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 19 maj 2021.” Detta är faktafel, eftersom beslutet i
fullmäktige återremitterades och det ännu inte finns något beslut i fullmäktige. Om tertialrapport 1 ska gälla tertial 1,
det vill säga januari-april, finns det heller inte någon anledning att ta upp det som inte ens har trätt i kraft i maj och
det gäller också hela beskrivningen av den föreslagna nämndens områden, sidan 4-5.
Beträffande mätningen av måluppfyllelsen är redovisningen inte trovärdig. Det finns först en rund ring med olika
färger (grön och gul) som utgör bedömningen för målen. Mängden färg i den runda ringen varierar också från delvis
ifyllt i dessa tre färger, halvt ifyllt och nästan helt ifyllt i dessa två färger. Dessutom finns det något som markerar
status på Nämndaktivitet, som är gult eller grönt. Värt att notera är att aktiviteter aldrig kan mäta måluppfyllelse
utan det är först när man mäter resultatet av aktiviteter som man kan bedöma måluppfyllelse. Som om detta inte är
nog, finns det ytterligare en slags indikator som betecknas som Färdiggrad, från grönt till svart. Samtidigt saknas
uppställda värden helt och hållet som mäter denna Färdiggrad. Detta innebär att måluppfyllelsen för samtliga mål
inte har kunnat mätas.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Det har varit en pandemi i mer än ett år nu och ändå har man först nu, enligt tertialrapporten bara påbörjat arbetet
med att t.ex. kontrollera nätverkskapaciteten i skolor och förskolor. Gymnasiet har inte haft någon lärplattform under
hela pandemin, trots att det framför allt är gymnasiet som har haft distansundervisning och det är särskilt när man
bedriver distansundervisning som en lärplattform kan underlätta. Det är skrämmande att det i tertialrapporten står:
“Flertal aktiviteter har påbörjats för att vidareutveckla den digitala utvecklingsplanen och strategin för digitalisering i
nämndens verksamheter. Kartläggning av nätverkskapaciteten på skolor och förskolor har påbörjats och under
vår/sommar kommer arbetet med att förstärka nätverken ha påbörjats.” Dessutom står det: “Införandet av en digital
lärplattform i grundskolan och förskolan fortskrider och är närmast klart. På gymnasiet sker införande till hösten
2021.” (s. 8). Att köpa in digitala läromedel och datorer, men inte se över kapaciteten i nätverken är som att
installera ström, men inte ha råd med glödlampor och lysrör. Det är inte god ekonomisk hushållning.
Det finns ingen möjlighet för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter att uppfylla Nämndmål 3: kommunens
verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning med den budget som finns och de nedskärningar
på ca 30 miljoner som nämnden drabbades av 2020 samt det svåra ekonomiska läge som råder nu som inte minst
tilläggsyrkandet från nämndens ordförande visar på. I tertialrapport 1, 2021, står det: “Samtidigt innebär ökande
kostnader för investeringar strama budgetramar för kommunen, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden
fortsatt behöver arbeta för en god ekonomisk hushållning när verksamheten expanderar.” (s. 11). Det är helt
uppenbart att Alliansens mycket snåla budgetramar gör det omöjligt att bedriva en verksamhet med god kvalitet,
eftersom det finns goda anledningar till att: “Avdelningarna Förskola, Grundskola, Gymnasium och vuxenutbildning
samt Särskola redovisar alla underskott i perioden.” Det innebär bland annat att nästan fyra lärartjänster tas bort i
t.ex. Sorunda rektorsområde och att gymnasiesärskolan får minskad läromedelsbudget enligt tertialrapporten.
Att pengarna inte räcker till beror bland annat på att vår kommun har Stockholms läns lägsta skolpeng. De
besparingar som hela tiden genomförs på Barn- och utbildningsnämndens verksamheter resulterar i att
kostnaderna för platsköp hos andra huvudmän ökar jämfört med budget, beroende på att elever väljer att dagligen
pendla ut för att gå i skola i en annan kommun. Eftersom alla andra kommuner i Stockholms län har högre skolpeng
än vår kommun, får Nynäshamns kommun betala mer för våra elever som pendlar ut än vad de skulle kostat om de
gick i skola här, det vill säga vår kommun får betala den skolpeng som den mottagande kommunen har, vilket ökar
kostnaderna för Barn- och utbildningsnämnden. I tertialrapport 1, 2021 är det 1,3 mnkr i grundskolan och för
gymnasiet prognostiseras ytterligare kostnader på 1,2 mnkr för platsköp utanför vår kommun. Detta blir en ond
cirkel. När antalet lärartjänster minskas, ökar arbetsbelastningen för dem som arbetar kvar och till slut blir det färre
och färre behöriga lärare som orkar fortsätta jobba under dessa omständigheter.
För att en förändring till det bättre ska ske, behöver Barn- och utbildningsnämnden få ökad tilldelning i budgeten.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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