
 

PROTOKOLL Sida 1(22) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

  Anslag 

  Anslaget tas ned: 2021-10-18 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-22 
Anslaget sätts upp: 2021-09-27 
Förvaringsplats för protokollet: BUF

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-09-22 kl. 13.00-15.55. 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud (M) ordförande 
Tobias Östring (L), vice ordförande 
Jimmy Norell (M)  
Maud Sjödén (C) §§ 97-107 
Lena Poolsaar, (M), ersätter Maud Sjödén (C) §§ 108-109 
Bengt-Göran Petersson (KD)  
Gill Lagerberg (S), andre vice ordförande 
Johan Forsman (S)  
Ingrid Bergander (S)  
Lena Dafgård (SN)  
Emma Solander (MP)  
Carl Marcus (SD), ersätter Rebecca Ädel, (SD)  

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sid. 2.   

Övriga deltagare 
Se sid. 2.  

Paragrafer 
§§ 96–109

Paragraferna behandlas i följande ordning: § 96, § 101, §§ 97–100, §§ 102-109

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-09-24, klockan 12.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) §§ 96-107  
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M) 
Clarence Eneroth (KD)  
Amanda Hedström (S)  
Christer Dahl (S)  
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN)  
Katrina Winter (V)  
 
 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Tina Persson, skolchef förskola  
Carolina Wallberg, controller  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
Henrik Schmidt, kommunikatör 
Personalrepresentant, TCO §§ 97-107 
Personalrepresentant, SACO 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 96/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 97/21 Delårsrapport tertialuppföljning 2 (T2) barn- och utbildningsnämnden 2021  
§ 98/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 

avskrivning av fordran 
 

§ 99/21 Svar på medborgarförslag - Upprättande av en lärmiljöfond  
§ 100/21 Svar på medborgarförslag - Inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst  

§ 101/21  Information - återrapportering närvaroteam 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 102/21 Sammanställning kränkande behandling januari - juni 2021  
§ 103/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-22  
§ 104/21 Anmälningsärenden 2021-09-22  
§ 105/21 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2021-09-22  
§ 106/21 Protokoll F-samverkan 2021-09-22  

§ 107/21  Information - barn- och utbildningsnämndens balanslista 
 

§ 108/21  Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 109/21  Övriga frågor 
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§ 96/21  

Fastställande av dagordning 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande nämndmöten efter 29 september.  

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande kontaktpolitikerbesök.  

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

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

Jimmy Norell, (M), anmäler en övrig fråga gällande politikerbesök i skola.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  
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§ 97/21 BUN/2020/0002/041 

Delårsrapport tertialuppföljning 2 (T2) barn- och 
utbildningsnämnden 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. godkänna förvaltningens redovisning av delårsrapport tertialuppföljning 2 2021.  
2. av kommunfullmäktige begära en utökad investeringsram för 2021 om 1,4 miljoner kronor 

för inköp av elevdatorer. 
3. av kommunfullmäktige begära ersättning för coronarelaterade kostnader och uteblivna 

intäkter om sammanlagt 8,6 miljoner kronor.  

Föredrag 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, föredrar ärendet.  

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

Ärendet 
Under ett kalenderår ska tre uppföljningsrapporter sammanställas i respektive nämnd och 
rapporteras till kommunfullmäktige. Nämndrapporternas innehåll grundas på lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597) och är underlag för sammansättningen av den lagstadgade 
delårsrapporten och årsredovisningen för hela kommunens verksamheter. Nu aktuell delårsrapport 
omfattar underlag per augusti månad 2021.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i perioden januari till augusti ett överskott på 0,5 miljoner 
kronor. Intäktssidan ökar med 10,9 miljoner kronor. Den främsta ökningen jämfört mot budget 
beror på ökade bidrag från Skolverket på 3,3 miljoner kronor, övriga bidrag från staten och statliga 
myndigheter på 1,6 miljoner kronor och lönebidrag från arbetsförmedlingen på 3,3 miljoner kronor. 
Nettoökningen är en ökning med 8,6 miljoner kronor och majoriteten tillhör vuxenutbildningen. 
Övriga intäkter ökar med 0,8 miljoner kronor.  

Nämndbidraget redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Detta på grund av att det i perioden 
har bokförts 1,8 miljoner kronor av fullmäktiges tilläggsanslag på totalt 5,3 miljoner kronor. Inom 
nämndbidraget kan utläsas ett skifte, där de kommunala förskolorna och grundskolorna förlorar 
barn- och elevintäkter medan platsköpsintäkterna hos skolcheferna ökar. 

Kostnadssidan redovisar ett underskott på 10,4 miljoner kronor. Det beror till stora delar på 
personalkostnad som ökar med 7,8 miljoner kronor jämfört mot budgeten i perioden. Det beror 
främst på ökade kostnader för timavlönad personal samt bemanningscentrum, där den senare till 
största del beror på coronapandemin. Vidare ökar bidragen från arbetsförmedlingen vilket i sin tur 
ger en kostnadsökning för personal som har nystartsjobb.  

Nämnden har under perioden haft beräknade kostnader på 6,7 miljoner kronor för åtgärder 
kopplande till pandemin. Kompensation för dessa via bidrag finns inte bokförda i perioden. 
Nämndens resultat skulle således vara 6,7 miljoner kronor bättre om det hade kompenserats. 
Beräknat intäktsbortfall orsakat av coronapandemin är 1,9 miljoner kronor.  

Nämndens andra årsprognos är ett underskott på 6,0 miljoner kronor vilket är en försämring med 
0,2 miljoner kronor jämfört mot prognosen i tertialuppföljningen per den 30 april 2021. 
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Gällande måluppfyllelsen är prognosen att nämndens verksamheter är på god väg att uppfylla sina 
mål och åtaganden.  Visst strategiskt arbete med kompetensförsörjning har påverkats av pandemin 
gällande exempelvis hög sjukfrånvaro. Kompetensförsörjningen bedöms även fortsättningsvis vara 
ett viktigt utvecklingsområde.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. godkänna förvaltningens redovisning av delårsrapport tertialuppföljning 2 2021.  
2. av kommunfullmäktige begära en utökad investeringsram för 2021 om 1,4 miljoner 

kronor för inköp av elevdatorer. 
3. av kommunfullmäktige begära ersättning för coronarelaterade kostnader och uteblivna 

intäkter om sammanlagt 8,6 miljoner kronor.  
 

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

Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

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

Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-41 
Bilaga 1, Delårsrapport tertialuppföljning 2 (T2). 
Bilaga 2, Internkontrollrapport T2 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Controller 
Avdelningschefer 
Akt 
 
 
 

 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.09.21 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 97/21 

 

 
 

 

Yttrande Tertialrapport 2  
 
Vi har idag fått en lägesbeskrivning av verksamheterna inom Barn-och utbildningsnämnden som 
på många ställen beskriver att verksamheten är svår att bedriva på grund av en kraftig 
underfinansiering. 
Återigen har utökade statliga bidrag förhindrat ett stort budgetunderskott i den av alliansen 
beslutade budgettilldelningen. 
Verksamheterna får inte den budgettilldelning som behövs för att täcka behoven! 
-Viktiga inköp till elever och lärare uteblir. 
-Skolor kan inte ta in de vikarier som behövs. 
-Förskollärare som slutar sin anställning ersätts av barnskötare för att hålla kostnaderna nere. 
 
Något som ytterligare förstärker vår slutsats att budgeten är kraftigt underfinansierad är 
beskrivningen av avslutade anställningar och personalbrist i underlaget. Där beskrivs bland 
annat måttet lärare/elev som 2019 var 13 elever/lärare i vår kommun, nu är över 15 på 
många skolor och en skola har till och med 18 elever/lärare. Antalet elever/lärare i riket är 
ca. 12 att jämföra med. 
Hade vi rikets mått 12 elever/lärare hade en skola med 500 elever haft 41 heltidsanställda 
lärare. Med Nynäshamns sämsta mått 18elever/lärare har skolan med 500 elever endast 28 
heltidsanställda lärare. 
Att budgeten inte heller ger möjlighet till anställning av utbildad, behörig personal vittnar 
siffran i internkontrollen om då färre än 50% av lediga lärartjänsten som tillsattes av 
obehöriga har lysts ut. 
 
Vi tar del av uppgiften om hur lärarna vittnar om hur pandemin försvårat nåbarheten till 
eleverna, elevernas närvaro och delaktighet i undervisningen, vilket i sin tur minskar 
elevernas möjlighet att nå måluppfyllelse. Vi ställer oss därför mycket frågande till den 
uppfattningen som beskrivs att målet barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer lyckas varje 
skoldag  i hög grad är uppfyllt. 
 
Vi ser även oroande på att så många uppgifter saknas i underlaget att mycket blir svårt att 
mäta. Av den statistik som dock ges i underlaget känns den stora variationsbredden bland 
skolorna i antal elever som klarat kunskapskraven i år 6 oroande, och den låga siffran på 
elevernas upplevda studiero. 
Vi ser gärna en analys av de lägre värden som ges i tertial 2 ligga som grund för indikatorer 
och aktiviteter att jobba med i verksamhetsplanen 2022. Det finns många 
förbättringsområden och bland dem bör bland annat personalförstärkning, nya verktyg för 
kompetensförsörjning, och påskyndande av en förändrad resursfördelningsmodell för att 
möta verksamheternas strukturella olikheter både prioriteras och finansieras.  
 
Barn-och utbildningsnämndens verksamheter behöver en betydligt högre budgettilldelning. 
Vi socialdemokrater vill satsa framåt och möta upp de utmaningar som väntar, men även den 
utbildningsskuld som pandemin har skapat. 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
Gill Lagerberg 
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§ 98/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning gällande avskrivning av fordran 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag om 
avskrivning av fordran.  

Ärendet 
Avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp är i nuläget ett verkställighetsbeslut och anges 
därmed inte i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut om avskrivning av fordran 
upp till fyra prisbasbelopp hanteras utifrån tillämpandet av riktlinjerna ”Riktlinjer för extern 
fakturering, betalningsbevakning och kravverksamhet i Nynäshamns kommun”, avsnitt 2.6. 
Avskrivning av fordran samt ”Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet”, avsnitt Kravrutin.  
 
Samtliga övriga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, har avskrivning av fordran upp till fyra 
prisbasbelopp i sin delegationsordning med exempelvis ekonomichef, controller och/eller 
avdelningschef som delegater. Förvaltningen ser positivt på en kommunenhetlig hantering av 
ärendet. Förvaltningen bedömer att beslut gällande avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp 
bör ses som ett delegationsbeslut och inte som ett verkställighetsbeslut. I enlighet med 
kommunstyrelsens hänvisning till övriga nämnder att genomföra revideringar enligt 
kommunstyrelsens ändringar i möjligaste mån föreslår förvaltningen att punkten förs in i barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning, med delegat avdelningschef.  
 

Nr.  Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor 
2. Ekonomisk    

förvaltning 
2.1. Avskrivning ur 

bokföringen av 
fordran upp till och 
med fyra 
prisbasbelopp. 

Avdelningschef  Anmälan 

 
Övriga paragrafer inom avsnitt 2. Ekonomisk förvaltning justeras därefter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens 
förslag om avskrivning av fordran.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens 
förslag om avskrivning av fordran.  
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Yrkanden 
Bengt-Göran Peterson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0001/002-103 
 
 

Skickas till 
Ekonomiavdelning 
Akt 
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§ 99/21 BUN/2020/0305/061 

Svar på medborgarförslag - Upprättande av en lärmiljöfond 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2020-08-28. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-10-15 att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden. Förslagsställaren 
föreslår kommunen att inrätta en lärmiljöfond vilken skall administreras och förvaltas av Barn och 
utbildningsförvaltningen. Syftet med fonden är att den ska bidra till utveckling av pedagogiska 
utemiljöer på skolor och förskolor. Förslagsställaren föreslår att en summa på 100 000 kronor 
inledningsvis avdelas varje år och att de medel som finns kvar 31 december förs över på nästa år.  
 
Lag 1946:727 om kommunal fondbildning styr hur och när kommuner kan avsätta medel till en fond. 
En kommun får ha följande fonder: 

• Särskild fond för tillgodoseende av särskilt, uttryckligen angivet kommunalt behov (vilka 
ändamål som avses räknas upp i lagen). 

• Allmän investeringsfond 
• Skatteregleringsfond för regleringen av utdebiteringen 
• Tillfällig fond 

 
En lärmiljöfond uppbyggd enligt de kriterier förslagsställaren ställer svarar inte mot någon av de 
ovanstående punkterna. Förvaltningen ser även en risk för att arbetet med en lärmiljöfond riskerar 
att bli administrativt tungrott.  
 
Under 2018 pågick Lärmiljöprojektet vars syfte var att utveckla den pedagogiska utemiljön på 
kommunens verksamheter. Detta projekt hade enbart finansiering under 2018 men arbetet har 
fortsatt under namnet Lärmiljöutveckling och finansieras ur verksamheternas egen budget.   
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0305/061-2 
Medborgarförslag om att upprätta en lärmiljöfond 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Skolchef grund- och grundsärskola  
Akten 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 10(22) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 100/21 BUN/2020/0304/061 

Svar på medborgarförslag - Inrättande av en 
lärmiljöutvecklartjänst 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till Nynäshamns kommun 2020-08-28. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-10-15 att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden.  

Förslagsställaren föreslår kommunen att inrätta en lärmiljöutvecklartjänst på heltid på barn-och 
utbildningsförvaltningen. Tjänsten ska vara en resurs för skolor och förskolor och möta de behov 
som finns. Tjänsten föreslås vara mångsidigt där ledorden är lyhördhet, problemlösning, pedagogisk 
förståelse, hantverksskicklighet och uppfinningsrikedom.  

Tjänsten bör även kopplas ihop med socialt arbete där elever eller unga vuxna löser konkreta 
uppgifter och lär med lärmiljöutvecklaren som handledare. Förslagsställaren framför att 
Lärmiljöutvecklaren är den som ska komma med idéer, fånga upp idéer, ta emot förslag, lösa 
problem, skissa och göra ritningar, bygga och anlägga (lärmiljöer) samt har kontakt med 
besiktningsman och fastighetsavdelningen när det krävs.   

Som en del av tjänsten ska även Lärmiljöutvecklaren ta hand om underhållet av de olika utvecklade 
funktionerna. Förslagsställaren framför exempel på när Viaskolans gård utvecklades och fick gröna 
oaser, underhållet var dock undermåligt och nu är den oas som skapades förstörd.  

Vidare framför förslagsställaren att Lärmiljöutvecklaren även ska bidra till ökad likvärdighet mellan 
skolor och förskolor genom att arbeta med samtliga skol-och förskolegårdar inom kommunen. 
Lärmiljöutvecklaren bör även ha ett nära samarbete med Naturskolan som har flerårig erfarenhet att 
arbeta med utvecklingen av skol-och förskolegårdarna.  

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0304/061-2  
Medborgarförslag om att inrätta en lärmiljöutvecklartjänst 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
Skolchef grund- och grundsärskola  
Controller  
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§ 101/21  

Information - återrapportering närvaroteam 
Emma Sande, specialpedagog och Anna Källberg, kurator, från enheten för närvarostöd – 
närvaroteamet - ger en återrapportering. De informerar om hur de arbetar utifrån de specifika 
nämndmålen, konsekvenser av närvaro och frånvaro relaterat till pandemin. Nämnden har också 
möjlighet att ställa frågor.    
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§ 102/21 BUN/2021/0145/606 

Sammanställning kränkande behandling januari - juni 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2021.  

Ärendet 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om 
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Varje 
enhet som bedriver utbildning eller verksamhet som regleras i skollagen ska till barn- och 
utbildningsförvaltningen rapportera inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0145/606-3 
Bilaga 1, Inkomna anmälningar om kränkande behandling januari-juni 2021 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 103/21 BUN/2021/0001/002- 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-22 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Ärendet 
1. Rapport nr 42/21 (BUN/2021/0001/002-60), delegationsbeslut 2021-05-03 – 2021-05-11, 

gällande nyplacering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 
 

2.  Rapport nr 43/21 (BUN/2021/0001/002-60), delegationsbeslut 2021-06-01 – 2021-06-15, 
gällande nyplacering i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 
 

3. Rapport nr 45/21 (BUN/2021/0001/002-65), delegationsbeslut 2021-06-04, gällande 
tidsbegränsad anställning obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

4. Rapport nr 45/21 (BUN/2021/0001/002-65), delegationsbeslut 2021-06-09, gällande 
tidsbegränsad anställning elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

5. Rapport nr 45/21 (BUN/2021/0001/002-65), delegationsbeslut 2021-06-04, gällande 
tillsvidareanställning elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

6. Rapport nr 46/21(BUN/2021/0001/002-66), delegationsbeslut 2021-05-10, gällande 
tillsvidareanställning lärarassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

7. Rapport nr 46/21 (BUN/2021/0001/002-66), delegationsbeslut 2021-05-18, gällande två 
tidsbegränsade anställningar obehöriga lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
 

8. Rapport nr 46/21 (BUN/2021/0001/002-66), delegationsbeslut 2021-05-24 gällande 
tillsvidareanställning lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 
 

9. Rapport nr 47/21 (BUN/2021/0001/002-67), delegationsbeslut 2021-05-17 gällande 
tillsvidareanställning elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 
 

10. Rapport nr 47/21 (BUN/2021/0001/002-67), delegationsbeslut 2021-05-19 gällande 
tillsvidareanställning elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 
 

11. Rapport nr 47/21 (BUN/2021/0001/002-67), delegationsbeslut 2021-05-19 gällande 
tidsbegränsad anställning obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
 

12. Rapport nr 47/21 (BUN/2021/0001/002-67), delegationsbeslut 2021-05-31 gällande två 
tidsbegränsade anställningar obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
 

13. Rapport nr 48/21 (BUN/2021/0001/002-68), delegationsbeslut 2021-05-04 gällande 
tidsbegränsad anställning obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
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14. Rapport nr 48/21 (BUN/2021/0001/002-68), delegationsbeslut 2021-05-24 gällande tre 
tidsbegränsade anställningar obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
 

15. Delegationsbeslut 2021-06-21 (BUN/2020/0002/041-36), gällande renovering av 
laborationssal på Nynäshamns gymnasium enligt delegationsförteckningsnummer 2.10. 
 

16.  Rapport nr 78/21 (BUN/2021/0001/002-85), delegationsbeslut 2021-06-14 – 2021-06-18 
gällande två nyplaceringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. 
 

17. Rapport nr 78/21 (BUN/2021/0001/002-85), delegationsbeslut 2021-06-14 gällande två 
tidsbegränsade anställningar av obehöriga lärare enligt delegationsförteckningsnummer 
1.2.3.  
 

18. Rapport nr 78/21 (BUN/2021/0001/002-85), delegationsbeslut 2021-06-17 gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 
 

19. Rapport nr 78/21 (BUN/2021/0001/002-85), delegationsbeslut 2021-06-18 gällande 
tillsvidareanställning biträdande rektor enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

20. Rapport nr 79/21 (BUN/2021/0001/002-86), delegationsbeslut 2021-06-01 – 2021-06-21 
gällande tre tillsvidareanställningar av barnskötare enligt delegationsförteckningsnummer 
1.2.1. 
 

21. Rapport nr 79/21 (BUN/2021/0001/002-86), delegationsbeslut 2021-06-11 – 2021-06-15 
gällande nio visstidsanställningar av obehöriga lärare enligt delegationsförteckningsnummer 
1.2.3. 
 

22. Rapport nr 81/21 (BUN/2021/0001/002-88), delegationsbeslut 2021-06-07 gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 
 

23. Rapport nr 82/21 (BUN/2021/0001/002-89), delegationsbeslut 2021-05-05 – 2021-05-24 
gällande tre tidsbegränsade anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 
 

24. Rapport nr 83/21 (BUN/2021/0001/002-91), delegationsbeslut 2021-06-28 – 2021-08-05 
gällande fem nyplaceringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. 
 

25. Rapport nr 83/21 (BUN/2021/0001/002-91), delegationsbeslut 2021-08-02 gällande 
tillsvidareanställning av vaktmästare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

26. Rapport nr 83/21 (BUN/2021/0001/002-91), delegationsbeslut 2021-08-03 gällande 
anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

27. Rapport nr 91/21 (BUN/2021/0001/002-99), delegationsbeslut 2021-06-04 gällande 
tidsbegränsad anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
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28. Rapport nr 91/21 (BUN/2021/0001/002-99), delegationsbeslut 2021-06-29 gällande 
tidsbegränsad anställning av obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

29. Rapport nr 92/21 (BUN/2021/0001/002-100), delegationsbeslut 2021-07-13 gällande 
tillsvidareanställning av elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

30. Delegationsbeslut 2021-08-16, gällande avstängning, i enlighet med 
delegationsförteckningsnummer 1.6.1.  
 

31. Rapport nr 95/21 (BUN/2021/0001/002-104), delegationsbeslut 2021-06-11 gällande 
tillsvidareanställning av barnskötare i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

32. Rapport nr 102/21 (BUN/2021/0001/002-107), delegationsbeslut 2021-08-15 gällande 
placering i fritidshem i enlighet med delegationsförteckningsnummer 16.1.1. 
 

33. Rapport nr 102/21 (BUN/2021/0001/002-107), delegationsbeslut 2021-08-15 gällande 
tillsvidareanställning i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 
 

34. Rapport nr 102/21 (BUN/2021/0001/002-107), delegationsbeslut 2021-08-15 gällande 
tidsbegränsad anställning i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 
 

35. Delegationsbeslut 2021-08-31 (BUN/2021/0001/002-108) gällande incidentrapportering till 
Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med delegationsförteckningsnummer 4.7.6. 
 

36. Delegationsbeslut 2021-06-22 (BUN/2020/0002/041-37) gällande investeringsmedel för 
lyfthjälpmedel, bord och duschsäng i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.3.  
 

37. Delegationsbeslut 2021-08-12 (BUN/2020/0002/041-38) gällande investeringsmedel för 
musikinstrument i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.3. 
 

38. Delegationsbeslut 2021-08-12 (BUN/2020/0002/041-39) gällande verksamhetsanpassning 
av kulturskolans konsertsal i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.3. 
 

39. Delegationsbeslut 2021-09-01 (BUN/2020/0068/606-22) gällande delvis stängd skola, klass 
2B och 4B Svandammsskolan, i enlighet med BUN § 40/20 att-sats 3.  
 

40. Delegationsbeslut 2021-08-31 (BUN/2020/0068/6060-21), gällande delvis stängd skola, 
klass 3B Svandammsskolan i enlighet med BUN § 40/20 att-sats 3.  
 

41. Rapport nr 105/21 (BUN/2021/0001/001-112) gällande nyplacering i fritidshem enligt 
delegationsförteckningsnummer 16.1.1.  
 

42. Rapport nr 104/21 (BUN/2021/0001/001-111) gällande tre tidsbegränsad anställning 
obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
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43. Rapport nr 104/21 (BUN/2021/0001/001-111) gällande två tillsvidareanställningar av lärare 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 
 

44. Rapport nr 104/21 (BUN/2021/0001/001-111) gällande tidsbegränsad anställning av 
elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. 
 

45. Ordförandebeslut (BUN//2021/0193/214-2) gällande yttrande över granskning av detaljplan 
för del av Vansta 3:1, enligt delegationsförteckningsnummer 4.7.3. 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(22) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104/21  

Anmälningsärenden 2021-09-22 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade anmälningsärenden.  

Ärendet 
1. Fullmakt gällande att föra nämndens talan hos myndighet (DO). Beslut 2021-08-03 i 

enlighet med delegationsförteckningsnummer 4.3.1.  
 

2. Förordnande av ersättare för förvaltningschef BUF under sommaren 2021. Beslut 2021-07-
01 i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.3.1.  
 

3. Förordnande av ersättare för Viaskolan 6-9 och administrativ chef. Beslut 2021-06-21 i 
enlighet delegationsförteckningsnummer 1.3.3.  

 

Skickas till 
Akt 
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§ 105/21 BUN/2021/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, synpunkter och förslag 
2021-09-22 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade förslagen, klagomålen och synpunkterna till 
handlingarna.  

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna förslag, klagomål och synpunkter, när de inkom samt när dessa 
besvarats.  

1. Viaskolans sammanställning av klagomål maj månad, 2021-06-17.   
 

2. Klagomål/kränkande behandling Kyrkskolan, inkom 2021-06-29, svar 2021-06-29.  
 

3. Klagomål gällande problematisk skolgång, inkom 2021-07-15, svar 2021-07-22.  
 

4. Klagomål gällande obehöriga lärare, inkom 2021-07-26, svar 2021-07-26.  
 

5. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan, inkom 2021-08-10, svar 2021-08-11.  
 

6. Klagomål/kränkande behandling pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-11, svar 2021-08-19. 
 

7. Klagomål/kränkande behandling pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-11, svar 2021-08-19.  
 

8.  Klagomål/kränkande behandling pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-11, svar 2021-08-19.  
 

9. Klagomål pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-12, svar 2021-08-19. 
 

10. Klagomål/kränkande behandling pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-12, svar 2021-08-19. 
 

11. Klagomål pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-13, svar 2021-08-19. 
 

12. Klagomål/kränkande behandling pedagogisk omsorg, inkom 2021-08-14, svar 2021-08-19. 
 

13. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan, inkom 2021-08-16, svar 2021-08-27. 
 

14. Synpunkt om Utsiktens lokaler, inkom 2021-08-18, svar 2021-08-18.  
 

15. Klagomål gällande skolskjuts, inkom 2021-08-25, svar 2021-08-25.  
 

16. Klagomål gällande moderna språk gymnasiet, inkom 2021-09-07, svar 2021-09-10. 
 

17. Klagomål gällande barns situation, inkom 2021-09-07, svar 2021-09-07. 
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18. Klagomål gällande obehag vid duschning, inkom 2021-09-07, svar 2021-09-07.  
 

19. Klagomål/kränkande behandling Sunnerbyskolan, inkom 2021-09-10, svar 2021-09-10. 

Skickas till 
Akt 
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§ 106/21 BUN/2021/0007/021 

Protokoll F-samverkan och skyddskommittémöte  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan och skyddskommittén 
2021-09-16 till handlingarna.  
 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan samt 
skyddskommittémöte med fackliga ombud 2021-09-16. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2021-09-16 
Bilaga 2, protokoll skyddskommittémöte 2021-09-16 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 107/21  

Information - barn- och utbildningsnämndens balanslista 
Balanslistan har inte delgivits nämnden i förväg och kommer istället att skickas ut i efterhand och 
nämnden kommer ha möjlighet att inkomma med eventuella frågor via e-post.  
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§ 108/21  

Aktuellt från förvaltningen 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar bland annat om följande:  

-Aktuell situation gällande covid-19 i kommunen samt successiv återgång till arbetsplatsen.  

-Fortsatt arbete med kartläggning av lärares legitimationsgrad.  

 

 

 

 

 

§ 109/21  

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande nämndmöten efter 29 september. Han 
meddelar att gruppledaröverenskommelsen gällande distansmöten kommer att upphöra i samband 
med att restriktionerna upphör. Vidare meddelar han att barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden härnäst organiseras så att de ordinarie ledamöterna har möjlighet att delta på plats, 
medan ersättare och tjänstepersoner deltar via länk. Att delta på plats är inte ett krav, utan en 
möjlighet om den ordinarie ledamoten själv kan och vill.  

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande kontaktpolitikerbesök. Han informerar om 
att kontaktpolitikerfördelningen kommer att uppdateras i och med exempelvis gymnasiet försvinner 
från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Vidare uppmuntrar han till att avvakta med 
kontaktpolitikerbesök till senare i höst och att besöken ska ske på rektors villkor och rektor ska 
kontaktas i god tid innan besök.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Utsikten och exempelvis ventilation, skolgård 
och brandskydd. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar med en lägesrapport från Utsikten 
gällande datorer och nätverk, förflyttningar och skolgård. Gällande skolgården pågår 
planeringsarbete för att utveckla aktuella ytor. Frågan besvaras under § 108 Aktuellt från 
förvaltningen.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande distansundervisning och elever med 
problematisk skolfrånvaro. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att det generellt har varit 
en uppskattad insats med distansundervisning för elever med problematisk skolfrånvaro men att det 
krävs god samverkan och uppföljning. Vidare ska alla skolor utrustas med rum med fungerande 
teknik för s.k. ”hybridmöten”. Frågan besvaras under § 108 Aktuellt från förvaltningen.  

Jimmy Norell, (M), anmäler en övrig fråga gällande en politiker som besökt en skola utan rektors 
inbjudan samt genomfört filmning. Ordförande understryker vikten av att besök endast får ske enligt 
överenskommelse med rektor och att filmning utan tillstånd inte får förekomma inom varken skola 
eller förskola, då detta inte är allmän plats. Ordförande uppmanar nämndens ledamöter att påminna 
sina partigrupper om detta.  
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