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§ 1/21  

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande årshjulet.  

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

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utbildning för nämnden.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utlysning av tjänster.  

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

Tobias Östring (L), anmäler en övrig fråga gällande statsbidrag.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 2/21 BUN/2019/0002/041- 

 

Information - barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2020 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
1.  godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020. 
 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott informeras om barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020. De handlingar som skickats ut till arbetsutskottet är 
inte kompletta, där bland annat de ekonomiska delarna saknas. Ärendet ska kompletteras i samband 
med kallelse till nämnd.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 
2020. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0002/041-52 
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2020 
 

Skickas till 
Akt 
Controller 
Avdelningschefer 
Kommunstyrelsen   
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§ 3/21 BUN/2020/0016/290 

Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två 
avdelningar 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
1.  begära att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med två avdelningar. 
2.  godta den hyresjustering som detta beslut innebär. 
 

Ärendet 
2020-02-19 (§ 24/20) beslutade Barn- och utbildningsnämnden att godta en behovsanalys vilken 
pekade på ett ökat behov av förskoleplatser i Ösmo under perioden 2021–2022. Denna 
överlämnades till dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag till en förstudie 
vilken färdigställdes 2020-04-02. Förstudien pekar på ett antal alternativ till lösningar: 
 
-Ett nollalternativ där man inte bygger ut platserna och erbjuder de tillkommande barnen i Ösmo 
plats i Segersäng kombinerat med att vissa erbjuds plats i centrala Nynäshamn.  
 
-Ett alternativ där Hallängens förskola kompletteras med 1–2 avdelningar. 
 
-Utöver ovanstående förslag pekas användande av lokal knuten till Skogsnibble förskola på Ösmo IP, 
kvarhållande av den paviljong vid Vansta förskola som nu håller på att avvecklas. Detta alternativ 
bedömdes ej hålla måttet eftersom kök och matsal på Vansta förskola ej beräknades ha kapacitet 
att klara av en utökning med en avdelning. Lokalen på Ösmo IP är klubblokal för fotbollsklubben och 
i längden inte praktisk varken pedagogiskt eller ur ett verksamhetsperspektiv.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att platsbristen under 2021–2022 riskerar att bli 
omfattande inom förskolan i Ösmo. Under våren 2021 finns en brist på 30–35 platser. Detta kan 
precis klaras med olika åtgärder. Våren 2022 saknas ytterligare 40–50 platser och våren därpå 
ytterligare 10–15 platser.  
 
BUN fattade beslut (§ 151/20) om att fördela nytillkomna barn över verksamheterna i kommunen 
under våren 2021 för att tillfälligt avhjälpa platsbristen men detta är inte hållbart i ett längre 
perspektiv. Ett utredningsuppdrag har inletts för att utreda möjligheter till ett flexibelt nyttjande av 
modulerna vid Tallbackaskolan. Detta är avhängigt av att Tallbackaskolans tomställda delar 
renoveras. Projektering av detta startar 2022 och det kommer därför att dröja innan detta alternativ 
blir aktuellt. Detaljplanering för den förskola som ska ersätta Hallängens paviljonger pågår men den 
kommer att färdigställas tidigast 2024. Förstudiens förslag om att utöka Hallängens förskola med 2 
avdelningar bedöms därför vara nödvändigt om man ska kunna möta efterfrågan på förskoleplatser 
lokalt och inom en rimlig tid.  
 
Ekonomiska konsekvenser av detta alternativ: En beräknad månadskostnad på 106 216 kronor 
vilket, förutom hyra för moduler, inkluderar etablering vilken skrivs av på 5 år. Vid avetablering 
tillkommer en beräknad kostnad på 222 200 vilken inte är inräknad i avskrivningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med 
två avdelningar. 
Barn- och utbildningsnämnden godtar den hyresjustering som detta beslut innebär. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0016/290-38 
Bilaga 1, förstudie förskoleplatser Ösmo 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef förskola 
Akten 
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§ 4/21 BUN/2020/0346/003 

Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade 
reglementen för nämnderna 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar beslutet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i mål- och budget för år 2021 - 2024 att inrätta en ny näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd. Syftet med nämnden är att ge förutsättningar för en effektiv organisation 
för frågor som berör ungdomar i gymnasieåldern och vuxna invånarens möjlighet till utbildning, 
arbete och egen försörjning samt stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor. 
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdragits att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens 
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation.  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag presenteras dels i form av en utredningsrapport, dels i form 
av förslag på nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och revidering av övriga 
berörda nämnders reglementen. I förslag till reglementen presenteras nämndens uppdrag samt vilka 
uppdrag som kommer att lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder och överlåtas till den 
nya nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-12-22 mottagit förslaget och har beretts 
tillfälle att yttra sig över detsamma.  

Förslaget innebär att ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskola och högre utbildning flyttas från barn- och utbildningsnämnden till den nya 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget innefattar även det kommunala 
aktivitetsansvaret. Vidare innebär förslaget att barn- och utbildningsnämnden fortsatt ansvarar för 
beslut om mottagande i särskolan.  

Förvaltningen har endast yttrat sig över de delar i förslaget som berör barn- och 
utbildningsnämndens nuvarande och framtida ansvarsområden.  

Barn-och utbildningsförvaltningen har i samråd med avdelningssamverkan och 
förvaltningssamverkan upprättat en risk -och konsekvensanalys utifrån den utredning som ligger till 
grund för förslaget om inrättandet av en ny näringslivs -och arbetsmarknadsnämnd. Denna risk- och  
konsekvensanalys utgör underlag för beskrivningen av vad som bedöms viktigt att säkerställa med 
anledning av förslaget. Förvaltningen konstaterar att det primärt är två områden som bedöms 
viktiga att säkerställa med anledning av förslaget: 
1. Behovet av samordning mellan nämnderna i övergripande frågor.  
2. Förutsättningar för ett dela upp fullgörandet av huvudmannaskapet på två nämnder. 
 
Sammanfattande bedömning  
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att förslaget till reglemente för ny nämnd och förändringen i 
barn- och utbildningsnämndens uppdrag kan innebära ett tydligare fokus på de olika skolformerna 
inom utbildningsorganisationen, vilket i sin tur kan vara positivt för verksamheternas utveckling. 
Dock finns en risk att förändringen skapar stuprör mellan verksamheterna, vilket skulle kunna 
försvåra samordning inom de områden som beskrivits ovan. Barn- och utbildningsförvaltningen ser 
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utifrån detta att uppdelningen av fullgörandet av huvudmannaskapet mellan två nämnder kommer 
att innebära ett tydligare ansvarstagande och samordning av huvudmannaskapet på en 
nämndövergripande nivå. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0346/003-2 
Bilaga 1, förslag till reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Bilaga 2, förslag till revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Bilaga 3, utredningsrapport 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 5/21 BUN/2020/0068/619 

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet 
timmar i förskola och pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de 
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet gäller perioden 2021-
03-01 – 2021-04-30.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
A.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars 2020 (BUN § 40/20) om att tillfälligt begränsa antalet 
timmar i förskolan för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa, med anledning av 
de rådande omständigheterna gällande covid-19. Begränsningen gällde till och med 2020-06-30. I 
oktober 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett beslut (BUN § 156/20) angående 
antalet timmar i förskolan, där antalet begränsades till 22 timmar per vecka för barn vars 
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Det beslutet gäller till och med 2021-02-28.  

Under höstterminen 2020 och början av vårterminen 2021 har förskolorna haft en fortsatt ansträngd 
situation gällande personalförsörjning och hög arbetsbelastning, vilket avhjälpts något i och med 
begränsningen av antalet timmar i omsorg för den nämnda gruppen. Sjuktalen bland personalen är 
fortsatt hög, vilket delvis härrör från folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att stanna 
hemma även vid milda förkylningssymptom. De höga sjuktalen leder till en hög arbetsbelastning för 
den personal som arbetar. Vidare försvårar restriktionerna för att minska smittspridning möjligheten 
att anlita vikarier för att täcka upp personalbortfall.  

Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis behöver vidtas åtgärder i förskolan och 
pedagogisk omsorg i syfte att säkra personalförsörjningen och kontinuiteten i verksamheterna. Det 
handlar framför allt om att tillse att det finns pedagoger i verksamheterna som bedriver en kvalitativ 
undervisning och omsorg. För möjligheten att kunna tillgodose verksamheternas behov föreslår 
förvaltningen att den tillfälliga sänkningen av servicenivån för den typ av verksamhet som 
kommunen inte har skyldighet att erbjuda förlängs. Enligt skollagen är kommuner skyldiga att 
erbjuda minst 15 timmar (8 kap. § 6) i omsorg per vecka för barn vars vårdnadshavare är 
föräldralediga eller arbetslösa. Utöver perioder med tillfällig sänkning under 2020 har Nynäshamns 
kommun erbjudit 30 timmar i omsorg per vecka till denna grupp. Förslaget innebär att även 
fortsättningsvis minska servicenivån till att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller 
arbetslösa har möjlighet till omsorg 22 timmar per vecka och att detta ska gälla till och med 2021-
04-30.  

Förvaltningen anser att förskoleverksamheternas undervisning är viktig och för att kvalitetssäkra 
verksamheterna bör den höga arbetsbelastningen för personalen tas i beaktande och därmed 
genomföra en mindre åtstramning av omsorgstimmar. Vidare säkerställer förvaltningen 
verksamheternas säkerhet och kvalitet genom dagliga avstämningar gällande personalläge, utöver 
de kontinuerliga krisledningsmöten som hanterar uppkomna situationer och frågeställningar rörande 
covid-19. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk 
omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. 
Beslutet gäller perioden 2021-03-01 – 2021-04-30.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga 
yttrande.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0068/619-12 
 

Skickas till 
Handläggare förskola 
Skolchef förskola  
Rektorer förskola  
Akten 
 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.02.10 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 5/21 

 

 
 

 

Yttrande över förlängning av beslut gällande tillfällig 
begränsning av antalet timmar i förskola och 
pedagogisk omsorg. 
 
Vi socialdemokrater har idag yrkat bifall till en förlängning, men ser fram emot   
återgång till ordinarie erbjudande om 30 timmar/vecka för den avsedda målgruppen. 
Vi vill dock påpeka att problemet med personalförsörjningen och den höga 
arbetsbelastningen i grunden beror på för liten budgettilldelning och för låg 
personaltäthet. 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 6/21 BUN/2020/0345/219 

Yttrande över remiss - Trafik- och mobilitetsstrategi 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt skriftligt tilläggsyttrande som bilägges protokollet som 
bilaga B.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns 
kommun, med tillhörande gång- och cykelplan, parkeringsnorm, plan för laddinfrastruktur och 
program för transportsystem. 2020-06-25 skickades förslaget på remiss på tjänstemannanivå till 
barn- och utbildningsförvaltningen och 2020-12-22 remitterades en delvis omarbetad version till 
nämnderna. Sista svarsdag för yttrande är 2021-02-28.  
 
Förvaltningen anser att kommunstyrelsens strategi överlag är välskriven och ser positivt på att 
barnkonventionen och barns och ungas roll i trafiken belyses. Vidare hade förvaltningen gärna sett 
ett konkretiserande av åtgärder där barns och ungas åsikter tas hänsyn till i planeringen. I trafik- 
och mobilitetsstrategin står det att det är särskilt viktigt att barns perspektiv beaktas vid 
förändringar i trafiknätet, men inte konkreta tillvägagångssätt att utföra detta på. Förvaltningen ser 
positivt på att barns och ungas perspektiv redovisas via en trygghetsenkät och hade gärna sett att 
avsnittet utvecklades för möjligheten att skapa förutsättningar för att använda barns och ungas 
perspektiv i planering av trafikmiljöer som är särskilt viktiga för dem.  
 
Vidare ser förvaltningen gärna att även avsnittet om kollektivtrafik utvecklas till att på ett tydligare 
sätt omfatta barns och ungas perspektiv och förhållande till trafiken, då många i stor utsträckning 
använder kollektiva färdmedel till skolan. I övrigt har barn- och utbildningsförvaltningen inget att 
erinra. 
 

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

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga 
tilläggsyttrande.  

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

Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
BUN/2020/0345/219-2 
Bilaga 1, Trafik- och mobilitetsstrategi 
Bilaga 2, Gång- och cykelplan  
Bilaga 3, Parkeringsnorm  
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Bilaga 4, Plan för laddinfrastruktur 
Bilaga 5, Program för transportsystem  
 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Akten 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.02.10 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 6/21 

 

 
 

 

Yttrande över remiss-trafik- och mobiliseringsstrategi  
 
Vi socialdemokrater har idag yrkat bifall till förvaltningens yttrande men 
vill lämna detta tilläggsyttrande. 
 
 
Trafikfrågor hör inte till våra kunskapsområden 
men vill att följande betonas mer i dokumentet. 
 

- att kommunen säkerställer att det finns säkra skolvägar med separata gång- 
och cykelbanor 

- att kommunen säkerställer att det finns säkra parkeringsplatser för 
vårdnadshavare att lämna och hämta i närheten av förskolor och skolor  

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 7/21  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande årshjulet. Hon önskar att årshjulet ska 
presenteras tydligare månad för månad. Nämndsekreteraren ordnar utskick. Vidare önskar 
Socialdemokraterna tillägg till årshjulet vad gäller information och föredrag för nämnden under året. 
Ordförande meddelar att synpunkter kan lämnas efter det nya utskicket.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande elevpengen. Annika Setterquist, skolchef grund- 
och grundsärskola, tar med sig frågan och återkommer.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utbildning för nämnden. Socialdemokraterna 
önskar en utbildning – heldag eller halvdag - för nämnden. Förvaltningen och ordförande tar med 
sig frågan till nästa beredningsmöte.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utlysning av tjänster. Lina Axelsson Kihlblom, 
förvaltningschef, svarar att frågan arbetas med och att skolcheferna tar med sig frågan och 
återkommer.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Lillmogården. Annika Setterquist, skolchef 
grund- och grundsärskola, meddelar att hon tar med sig frågan och återkommer per e-post.   

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande statsbidrag. Lina Axelsson Kihlblom, 
förvaltningschef, svarar att förvaltningen tar med sig frågan och återkommer.  

 


	Bilaga A Socialdemokraterna BYttrande över förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg
	Bilaga B, Socialdemokraterna yttrande över trafik- och mobilitetsstrategi
	BUN_2021_0019_008-7 Protokoll  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-10 1122628_5_0
	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Innehållsförteckning
	Fastställande av dagordning
	§ 1/21
	Övriga frågor
	 § 7/21
	§ 1/21
	Fastställande av dagordning
	Information - barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två avdelningar
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade reglementen för nämnderna
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Reservationer och särskilda yttranden
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Reservationer och särskilda yttranden
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Yttrande över remiss - Trafik- och mobilitetsstrategi
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Reservationer och särskilda yttranden
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Övriga frågor


