
 

PROTOKOLL Sida 1(14) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 
Anslaget sätts upp: 2021-11-15             Anslaget tas ned: 2021-12-06 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-11-10 kl. 08.30-10.21  

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

  
   

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 

  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 53–60 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-15, kl. 12.00 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(14) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

 § 53/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 54/21 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med internbudget, 
investeringsbudget och internkontrollplan 

 

§ 55/21 Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, Tallbackaskolan och 
Viaskolan 

 

§ 56/21 Svar på Förstudie, skolplatser i Sorunda  
§ 57/21 Yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022-2030  
§ 58/21 Fastställande av ersättningstabell 2022 för bidrag till fristående förskolor, skolor, 

fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2022 
vid försäljning av grundsärskoleplatser 

 

§ 59/21 Ansökan om att starta förskola från Pysslingen förskolor och skolor AB  

§ 60/21 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande löpande information om befolkningsprognos och 
fastighetsärenden till nämndsammanträden.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande en nybyggnation, där detaljplanen tillåter 
förskola.  

Tobias Östring, (L), anmäler en fråga gällande tillskott av medel.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 54/21 BUN/2021/0002/041 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med 
internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 
verksamhetsplan 2022.  

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 
2022.  

3. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 
investeringsbudget 2022.  

4. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 
internkontrollplan 2022.  

5. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta plan för 
uppföljning av privata utförare.  

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

Ärendet 
Mål och budget 2022–2025 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 mål 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. 
 
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 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022.  
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 2022.  
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsbudget 2022.  
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2022.  
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta plan för uppföljning av privata utförare.  

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

Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-8 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med indikatorer till uppföljning, 
internbudget, investeringsbudget samt internkontrollplan 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
Controller 
Skolchefer BUF 
Avdelningschefer 
Kommunikatör 
Akt  
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§ 55/21 BUN/2021/0205/001 

Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, 
Tallbackaskolan och Viaskolan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämndens beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med ansvarig rektor, planera för och verkställa att Vanstaskolorna 
med inriktning årskurserna F-6 och årskurserna 7-9 samt Tallbackaskolan F-3 organiseras till 
en resultatenhet och ett rektorsområde kallat Ösmo Rektorsområde F-9 per den 1/1 2022. 
 

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med ansvarig rektor, planera för och verkställa att Viaskolorna 
med inriktning årskurserna F-5 och årskurserna 6-9 organiseras till en resultatenhet och ett 
rektorsområde kallat Viaskolan F-9 per den 1/1 2022. 
 

3. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördelning av 
budget för de nya resultatenheterna sker i samband med årsskiftet 21/22.  
 

4. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att skicka ut justerat samverkansprotokoll så snart 
som möjligt efter avslutat möte.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar beslutssats 1, beslutssats 2 samt 
beslutssats 3 utan eget ställningstagande, med hänvisning till att partiet vill invänta underlag från 
samverkan innan beslut.    

Ärendet 
Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver. Utmaningarna gäller primärt den 
demografiska utvecklingen med allt fler äldre och yngre invånare, kompetensförsörjningen samt de 
ökande investeringsbehoven. En av Nynäshamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om 
att tillsammans fokusera på att forma framtidens kommunala uppdrag, för att kunna fortsätta ge 
medborgarna en god service. Ett led i detta arbete är att skapa en långsiktig skolstruktur som ger 
förutsättningar för enheterna att bedriva en kvalitativ utbildning med ekonomi i balans. 
Utgångspunkten ska vara att skolstrukturen som så långt som möjligt stödjer elevernas trygghet, 
lärande och kunskapsutveckling.  

I den nuvarande grundskoleorganisationen har verksamheterna olika förutsättningar. Strukturella 
snedfördelningar kompenseras genom resursfördelningen men organisatoriska skillnader så som 
skolors storlek kompenseras inte sedan landsbyggdstillägget togs bort 2017. Att driva ett 
rektorsområde med ett litet elevunderlag ställer stora krav på rektorsområdets organisation och ger 
extra stora utslag i mindre gynnsamma ekonomiska tider. Som huvudman har kommunen en 
skyldighet att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning och att alla elever ges möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt.  

Ett första steg i denna förändring har redan tagits genom att till läsårsstarten 21/22 ombilda 
rektorsområdet med skolorna Vanstaskolan och Tallbackaskolan till att omfatta ett rektorsområde 
bestående av Vanstaskolan F-6 samt Tallbackaskolan och ett rektorsområde bestående av 
Vanstaskolan 7-9. Mot bakgrund av att två rektorstjänster efter sommaren 2021 är vakanta, ges nu 
möjligheten att ta nästa steg mot bildandet av två nya rektorsområden med inriktningen F-9. 
Förvaltningen föreslår två områden, Ösmo rektorsområde respektive Viaskolan F-9. Ösmo 
rektorsområde omfattar samtliga elever i Vanstaskolan F-9 samt eleverna i Tallbackaskolan F-3 och 
Viaskolan F-9 omfattar samtliga elever på Viaskolan. För att ge dessa skolor förutsättning att öka 
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andelen legitimerade lärare, skapa en mer strategisk skolledarorganisation, samordna elevhälsan 
och administrativt stöd och frigöra mer resurser till undervisning föreslår förvaltningen att 
Vanstaskolan och Viaskolan bildar varsin respektive resultatenhet med undervisnings- och 
organisationsperspektivet F-9.  

Ärendet avses förhandlas enligt 11 § (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Detta 
sker i enlighet med kommunens samverkansavtal genom samråd i förvaltningens samverkansgrupp. 
Vidare har risk- och konsekvensanalyser tagits fram vid respektive enhet. 

I samband med den föreslagna ombildningen av rektorsområden har en barnkonsekvensanalys 
genomförts för att påvisa barnets bästa inför beslutsfattandet. Slutsatsen i denna 
barnkonsekvensanalys är att möjligheterna och fördelarna kring omorganisationen överväger de 
identifierade nackdelar för de barn som berörs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvarig 
rektor, planera för och verkställa att Vanstaskolorna med inriktning årskurserna F-6 och årskurserna 
7-9 samt Tallbackaskolan F-3 organiseras till en resultatenhet och ett rektorsområde kallat Ösmo 
Rektorsområde F-9 per den 1/1 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvarig 
rektor, planera för och verkställa att Viaskolorna med inriktning årskurserna F-5 och årskurserna 6-9 
organiseras till en resultatenhet och ett rektorsområde kallat Viaskolan F-9 per den 1/1 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördelning av budget för de nya resultatenheterna 
sker i samband med årsskiftet 21/22.  

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

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

Gill Lagerberg, (S), yrkar att samverkansprotokollet ska skickas ut så snart som möjligt efter 
avslutad samverkan. Marcus Svinhufvud, (M), och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, 
(S), tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0205/001-1 
Bilaga 1, Barnkonsekvensanalys avseende förändring av organisation för Vanstaskolan, 
Tallbackaskolan och Viaskolan. 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Rektor Vanstaskolan F-6 
Rektor Tallbackaskolan F-3 
T.f. rektor Vanstaskolan 7-9 
Rektor Viaskolan F-5 
T.f. rektor Viaskolan 6-9 
Controller 
Akt 

 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 8(14) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

§ 56/21 BUN/2021/0015/291 

Svar på förstudie, skolplatser i Sorunda 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att utreda 
alternativ 5, inriktning att bygga en ny F-6-skola, från förstudien.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens skickade den 18 mars 2020 (BUN §42/20) en behovsanalys 
avseende skolplatser i Sorunda till kommunstyrelsen. Behovsanalysen pekar på vikten av att få ett 
helhetsgrepp och en långsiktig planering kring skolverksamheterna i Sorunda och dess lokaler.    
Kommunstyrelsen har presenterat en förstudie vilken identifierar fem handlingsalternativ. Två av 
dessa avvisas och de som återstår är tre alternativ som innebär att åtgärda vissa brister med 
bibehållen skolstruktur (alternativ 2 i förstudien), att samla skolverksamhet i Sunnerby (alternativ 3) 
eller att bygga en helt ny skola (alternativ 5).  
 
Förstudien föreslår att Sunnerbys befintliga idrottshall, situerad cirka en kilometer norr om skolan, 
används vad gäller alternativ 3 och 5. Detta kan upplevas som ett problem avseende de yngsta 
eleverna. En ny idrottshall av mindre modell beräknas kosta uppskattningsvis 25 miljoner kronor. 
Förstudien påpekar att inget av alternativen är fullt tillfredställande. Alternativ 3 riskerar att bli dyrt 
utan att bli lika bra som alternativ 5, en helt ny skola.  Alternativ 2 kan bära sig ekonomiskt men har 
andra brister.  
 
Förstudien beskriver hur skolverksamheten kan få svårt att bära lokalkostnaderna för alternativen 3 
och 5.  Skolpengen innehåller en lokaldel. Lokaldelen baseras på kommunens kostnader för lokaler. 
Fastighetsbeståndet är slitet och därmed även billigt. Sunnerbyskolan och Kyrkskolan har låga hyror 
per kvadratmeter i dagsläget. Om Sunnerbyskolan blir en ny skola eller renoveras och byggs till 
kommer hyran per kvadratmeter vara hög vilket inte kommer att kompenseras fullt ut i lokaldelen av 
skolpengen. Det innebär att en del av skolans resurser, som annars skulle gått till verksamheten, 
går till att finansiera lokalkostnader. Enligt förstudien är alternativ 2, att åtgärda vissa brister med 
bibehållen lokalstruktur, bättre ur ett ekonomiskt perspektiv.  Förvaltningen inser att alternativ 2 har 
ekonomiska fördelar och att vilken riktning man än tar så innebär det ett stort ekonomiskt åtagande 
för kommunen vilket måste vägas mot andra projekt i ett sammanhang. Förvaltningen vill att 
kommunstyrelsen tittar närmare på alternativen 3 och 5 då en samlad verksamhet har fördelar ur 
ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. Kyrkskolan och Sunnerbyskolan har problem med 
ändamålsenligheten och har stora brister avseende tillgänglighet. Ytorna är feldimensionerade och 
grupprum saknas. En samlad verksamhet med helt eller delvis nya lokaler skulle innebära 
lagstadgade tillgänglighetsanpassningar, ett effektivare utnyttjande av ytor och på ett bättre sätt 
möjliggöra en modern pedagogisk verksamhet. Följande punkter bör beaktas: 

• En djupare genomgång av de ekonomiska konsekvenserna. Det är nödvändigt att 
skolverksamheten kompenseras ekonomiskt fullt ut för ökade lokalkostnader.  

• Placeringen av tillkommande byggnader eller helt ny skola. 
• Idrottshall i anslutning till skola F-6. Förvaltningen ser att det kan vara problematiskt för 

mindre barn att ta sig en längre sträcka för idrottsundervisning.  
• Utformning av specialsalar och bibliotek.  Biblioteket är öppet för allmänheten i dagsläget 

och för att säkerställa kvalitet och funktion bör Kultur och fritidsnämnden involveras. 
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Även med en viss felmarginal i lokalförsörjningsplanen och om en viss utpendling räknas med 
kommer elevantalet att öka. En samlad verksamhet är en långsiktig investering och kommer att 
användas under en lång tid oavsett om det blir i form av en ny skola eller en delvis renovering med 
tillbyggnader.  Elevantal och utpendling kan fluktuera betydligt och därför bör storleken för en F-6-
skola utredas närmare för att säkerställa att skolans kapacitet är hållbar i ett längre perspektiv.    

Förvaltningen anser att det är viktigt att ovanstående frågor belyses tydligare och hemställer åt 
kommunstyrelsen att närmare utreda förstudiens alternativ 3 och 5.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att utreda alternativen 3 och 5 från 
förstudien.  
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar att arbetsutskottet inte ska föreslå utredning av alternativ 3, utan 
endast ska föreslå att barn- och utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att utreda 
alternativ 5, inriktning att bygga en ny F-6-skola, från förstudien.  

Tobias Östring, (L), och Gill Lagerberg (S), yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds, (M), yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0015/291–14 
Bilaga 1, Förstudierapport, skolplatser i Sorunda 
 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 57/21 BUN/2021/0202/060 

Yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns 
hållbarhetsstrategi 2022–2030 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden blev den 20 september 2021 av kommunstyrelseförvaltningen 
remitterade Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022–2030 och har beretts möjlighet att 
yttra sig. Hållbarhetsstrategin anger kommunens viljeriktning inom ekologisk och social hållbarhet 
och beskriver hur arbetet ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet med strategin är att 
tydliggöra kommunens amibitioner på hållbarhetsområdet, säkerställa ett ändamålsenligt 
hållbarhetsarbete och stärka målstyrningen mot Agenda 2030. Hållbarhetsstrategin beskriver 
målområden särskilt viktiga för kommunens hållbarhetsarbete och mål, delmål och indikatorer och 
beskrivning av upprättande av genomförandeplan. Vidare är tanken att hållbarhetsstrategin ska 
ersätta de nuvarande klimat- och miljömålen för kommunen (Klimat- och miljömål Nynäshamns 
kommun 2018–2021 – med sikte på 2045).  

Sista dag för nämnder att yttra sig är den 30 november 2021. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag till nämndens yttrande över remissen.    

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

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), Marcus Svinhufvud, (M) och Gill Lagerberg, (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0202/060-2  
Bilaga 1, Hållbarhetsstrategi Snabbguide 
Bilaga 2, Hållbarhetsmål delmål och indikatorer 
Bilaga 3, Manual genomförandeplan  
Bilaga 4, Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022-2030 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 58/21 BUN/2021/0002/041 

Fastställande av ersättningstabell 2022 för bidrag till fristående 
förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk 
omsorg samt ersättningstabell 2022 vid försäljning av 
grundsärskoleplatser 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap 8 §§ 
21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa ersättningstabellen 2022 för 
bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolor och fritidshem 
enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
ersättningstabellen 2022 för försäljning av grundsärskoleplatser enligt bilaga 2. 
Ersättningstabellen börjar gälla från och med 1 januari 2022. 

Ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Riksdagen fattade 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunernas 
bidrag till fristående förskoleklasser och skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem. Beslutet 
innebär även att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut 
om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.  

Riksdagen fattade 2010 beslut om vissa tillägg och ändringar av skollagens bestämmelser om 
bidragen till fristående verksamheter. Lagändringen innebär bland annat att bidragen till pedagogisk 
omsorg ska bestämmas på samma sätt som bidrag till enskilda förskolor, fritidshem och fristående 
skolor; att det i skollagen förtydligas att hemkommunens samlade bidragsskyldighet inte är högre än 
om barnet tagits emot i endast en kommunal verksamhet i de fall då ett barn har mottagits i 
exempelvis två enskilda verksamheter; samt att en kommun kan minska bidragen till enskild 
verksamhet i motsvarande mån i de fall kommunen minskat ersättningen till den egna 
verksamheten.  
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem), läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, 
måltider, administration (schablon 3 procent för förskola, förskoleklass och fristående skolor, 
schablon 1 procent för pedagogisk omsorg), mervärdesskatt (schablon 6 procent) och 
lokalkostnader. Under undervisning ska kostnader för utredning av barns och elevers eventuella 
behov av stöd och upprättande av åtgärdsprogram i skolan liksom kostnader för stöd i form av 
extra undervisning eller undervisning i en särskild grupp ingå. 
 
För ett barn eller en elev som har ett omfattande behov av extraordinärt stöd ska kommunen, 
utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge 
möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever, som har ett omfattande behov av 
extraordinärt stöd och kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild 
elev/barn. Tilläggsbeloppet kan avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler, 
tekniska hjälpmedel med mera. 
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Ersättning för modersmålsundervisning ska ingå i tilläggsbeloppet för de elever, som 
har rätt till undervisning på samma grunder som kommunen finansierar sådan 
undervisning.  
Om en enskild huvudman tar ut avgifter för barn i sin verksamhet, har kommunen rätt 
att räkna av dessa vid bidragsberäkningen. Kommunen ska kunna redovisa hur 
bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de nämnda 
kostnadsposterna ingår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-

21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa ersättningstabellen 2022 för bidrag till 
fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolor och fritidshem enligt 
bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av grundsärskoleplatser enligt bilaga 2. Ersättningstabellen börjar gälla från 
och med 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), Marcus Svinhufvud, (M) och Gill Lagerberg, (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-7 
Bilaga 1, ersättningstabell 2022 för bidrag till fristående förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser 
och pedagogisk omsorg  
Bilaga 2, ersättningstabell 2022 vid försäljning av grundsärskoleplatser 
 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Handläggare förskola 
Handläggare grundskola 
Akt 
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§ 59/21 BUN/2021/0215/717- 

Ansökan om att starta förskola från Pysslingen förskolor och 
skolor AB 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan om att 
starta fristående förskola Pysslingen under förutsättning att bygglovsansökan godkänns.   

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

Ärendet 
Ansökan om att starta fristående förskoleverksamhet har inkommit från Pysslingen förskolor och 
skolor AB. Tänkt startdatum är den 1 februari 2022. Det är Nynäshamns kommun som ska bedöma 
om huvudmannen för den enskilda förskolan har förutsättningar att följa skollagen (2010:800), 
läroplanen för förskolan (LPfö18) samt kommunens riktlinjer och övriga föreskrifter. Av skollagens 2 
kap. 7 § andra stycke följer att det är kommunen som handlägger godkännande av enskild förskola. 
Av 26 kap. 4 § följer att en kommun bland annat har tillsyn över en förskola vars huvudman 
kommunen godkänt.  
 
Pysslingen Förskolor driver i dag 110 förskolor runt om i Sverige. Pysslingen ansöker om att som 
huvudman få tillstånd att driva förskolan som Magnolia Bostad (Fyrbostaden Bostad AB) bygger i 
kvarteret Fyren Nynäshamn. Planerad verksamhetsstart är februari 2022. Ansökan avser en 
verksamhet med kapacitet för 77 barn fördelat på 4 arbetslag. Varje arbetslag kommer även att dela 
barngruppen i mindre grupper. Verksamheten kommer att ha ca 13 medarbetare. Förskolans totala 
LOA-yta kommer att vara 675 m2. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök med egen kock 
anställd.  Pysslingen anger i sin ansökan att Förskolan kommer att ha en traditionell svensk 
förskoleinriktning med extra fokus på hållbarhet, hälsa och rörelse.  
 
Förvaltningen har tagit del av Pysslingen förskolor och skolor AB:s ansökan att starta 
förskoleverksamhet i Nynäshamns kommun. I ansökan finns det inget att anmärka på. Förvaltningen 
bedömer också att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att driva en verksamhet inom 
ramen för de bestämmelser som gäller för förskolan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan om att starta fristående förskola 
Pysslingen under förutsättning att bygglovsansökan godkänns.   

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-27, BUN BUN/2021/0215/717 
Ansökningshandlingar från Pysslingen förskolor och skolor AB, vars fullständiga förteckning framgår 
av bilaga 1.  

Skickas till 
Akt, Controller 
Sökande  
Handläggare, förskola  
Skolchef, förskola,  



 

PROTOKOLL Sida 14(14) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 60/21  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande löpande information om befolkningsprognos och 
fastighetsärenden till nämndsammanträden. Marcus Svinhufvud, (M), föreslår att fastighetschef 
samt statistiker ska bjudas in till en kommande nämnd.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande en nybyggnation, där detaljplanen tillåter 
förskola. Marcus Svinhufvud, (M), svarar att ingen särskild information har nått barn- och 
utbildningsnämnden. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att förvaltningen tar med sig 
frågan.  

Tobias Östring, (L), anmäler en fråga gällande tillskott av medel. Lina Axelsson Kihlblom, 
förvaltningschef, tar med sig frågan till en kommande nämnd.  
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