
 

PROTOKOLL Sida 1(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 
Anslaget sätts upp: 2022-03-29             Anslaget tas ned: 2022-04-19 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-23 kl. 13.00-15.26 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande  
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M)  
Maud Sjödén (C)  
Bengt-Göran Petersson, (KD)  
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande  
Amanda Hedström, (S), ersätter Johan Forsman (S)  
Ingrid Bergander, (S)  
Emma Solander, (MP)  
Åse Hermansson, (SN) ersätter Lena Dafgård, (SN) §§ 30-34  
Lena Dafgård, (SN) §§ 35-41 
Rebecca Ädel (SD) 
  

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.    
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

 

Paragrafer 
§§ 30-41 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-28 klockan 12.00.  

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M)  
Linnea Johansson, (KD) 
Christer Dahl (S)  
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN) §§ 35-41 
Katrina Winter (V)  
 Carl Marcus (SD) 
 
 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Karin Nilsson Tuorda, utvecklingsstrateg 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Maria Molin, controller  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
Emma Sande, specialpedagog, §§ 30-32 
Charlotte Franzén, kurator, §§ 30-32 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M)  
Solveig Törnblom, politisk sekreterare, (C)  
Personalrepresentant, TCO  
Personalrepresentant, SACO 
  



 

PROTOKOLL Sida 3(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 30/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 31/22 Information - ny förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
 

§ 32/22 Information - Återrapportering närvaroteam 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 33/22 Remissyttrande mål och budget 2023-2026  

  Information - utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet - MAU, enkät för 
uppföljning av SAM 

 

§ 35/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-03-23  
§ 36/22 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 2022-03-23  
§ 37/22 Anmälningsärenden 2022-03-23  
§ 38/22 Protokoll f-samverkan och skyddskommittémöte 2022-03-10  

§ 39/22 Politikerrapport 
 

§ 40/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 41/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30/22 

Fastställande av dagordning 
Carl Marcus, (SD), anmäler politikerrapport, vilken återges under § 39 Politikerrapport. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande analys av måluppfyllelse.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31/22  

Information - ny förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Ny förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen, Pär Olsson, presenterar sig för nämnden. 
Han berättar om sin yrkesbakgrund samt hur han ser på arbetet framöver. Nämnden har också 
möjlighet att inkomma med frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32/22  

Information - Återrapportering närvaroteam 
Emma Sande, specialpedagog, och Charlotte Franzén, kurator, från enheten för närvarostöd ger en 
återrapportering. Denna återrapportering sker två gånger per år i nämnden. Enheten informerar om 
nämndmålen kopplade till sitt uppdrag, statistik över skolfrånvaro samt närvaroteamets arbetssätt. 
Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

    

  



 

PROTOKOLL Sida 6(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33/22 BUN/2022/0002/041 

Remissyttrande mål och budget 2023-2026 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över mål och budget 2023-2026 som sitt eget och att överlämna det till kommunstyrelsen. 

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

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag på 599,6 mnkr för 2023. Budgetramen för 
2022 uppgår till 578,4 mnkr vilket medför en uppräkning på 21,2 mnkr. I uppräkningen ingår 
ersättning för pris- och lönekompensation som är i paritet med Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) index för arbetskraft och övrig förbrukning. Dock ingår inte ersättning för ökade 
kapitalkostnader, tillkommande hyres- och lokalkostnader samt ökade platsköp.  
 
Investeringsramen föreslås uppgå till 11+10+13+7 mnkr årligen under perioden 2023–2026. 
Osäkerheter att ta höjd för inför planeringsperioden är effekter av coronapandemin och tidigare års 
besparingar i nämndens verksamheter och hur detta kommer att påverka resultat och likvärdighet 
inom nämndens ansvarsområde. Andra utmaningar för nämnden är att platsbrist och behov av 
tillkommande lokaler samt fortsatta behov av digital utveckling framöver kommer driva kostnader. 
Dessa kostnader riskerar att skapa underskott utifrån nuvarande tilldelning av kommunbidrag. 
Ekonomisk och organisatorisk påverkan av en eventuell nyetablering av friskola är också något att ta 
hänsyn till. Till det slutgiltiga budgetförslaget för 2023 bör volymkompensation för elever inom 
fritidshem adderas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över mål och 
budget 2023-2026 som sitt eget och att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över mål och budget 2023-2026 som sitt eget och att överlämna det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), Marcus Svinhufvud, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0002/041-2 
Bilaga 1, Remissyttrande över mål och budget 2023-2026 
Bilaga 2, Remiss Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunikatör  
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Controller  
Avdelningschefer BUF 
Akt 
 

 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.03.23. 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 33/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 33/22 Remissyttrande över mål och 
budget 2023-2026  
Återigen kan vi läsa från barn-och utbildningsförvaltningen en beskrivning och konsekvenser 
av ett underfinansierat budgetförslag. Kraftiga besparingar väntar även detta år för 
verksamheterna, om inte budgettilldelningen ökar. 
En redan nu i underkant beräknad befolkningsprognos saknar ersättning för tillkommande 
hyres-och lokalkostnader. Vi befarar att de kostnaderna kommer att öka mycket kraftigt! 
Budgetförslaget från alliansen saknar även ersättning för ökade platsköp, ökade 
kapitalkostnader samt en uppräkning av volymersättningen för elever på fritids. 
 
En nyetablering av en friskola i kommunen kommer påverka grundskolan negativt både 
ekonomiskt och organisatoriskt. Elevtapp och etableringsbidrag för friskolan kommer att 
göra hål i budgeten för barn-och utbildningsnämnden. 
Utrymme för att möta utmaningar som anställning av fler behöriga lärare, inhämtning av 
kunskapstappet, it-utveckling, nya läromedel, kompetensutveckling, reell löneutveckling, 
verksamhetsutveckling, tillräcklig upprustning och nyanskaffning av lokaler, saknas i stort 
sett helt! Var finns viljan och ambitionen att minska elevgrupper och öka personaltätheten?  
Vi saknar en planering och en vilja att möta dessa nödvändiga utmaningar ekonomiskt. 
 
Budgetförslaget är mycket underfinansierat och stora underskott är att vänta, alternativt 
synliga effektiviseringar med förödande konsekvenser för kvalitén i Nynäshamns skolor. 
Kommer personalen att orka med ytterligare år av stora effektiviseringar och besparingar? 
 
Om dem preliminära driftsramen i alliansens budgetförslag blir verklighet kan vi under 
många år framöver förvänta oss stora besparingar och uteblivna satsningar och utan större 
verksamhetsutvecklingar. I förslaget ligger i stort sett en årligen en mycket liten uppräkning 
av budgeten till Bun fram till 2026 med ca. 3,5%/år. 
Vill man från alliansen inte se någon utveckling under dessa år? 
Låt oss slippa se en sådan verklighet, och i stället visa att vi prioriterar vår förskola och skola!   
Vi ber alliansen vara mer realistisk i antagande av måluppfyllelse och nämndens åtagande 
gällande kunskapsuppdraget enligt styrdokument, och tilläggsjustera budgetförslaget kraftigt. 

 
Socialdemokraterna i Nynäshamne.u. Gill Lagerberg 
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§ 34/22  

Information - utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - MAU, enkät för uppföljning av SAM 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, föredrar om utvecklingen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Han beskriver arbetet med enkät för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och medarbetarundersökningen (MAU). Enkät för uppföljning av SAM är 
förskjuten och den ska framöver genomföras i november, därför presenteras inget resultat från 
denna. Vidare beskrivs medarbetarenkätens syfte och förutsättningar, resultat och handlingsplan. 
Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.   
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-03-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
 

1. Rapport nr 4/22 (BUN/2022/0001/002-8), delegationsbeslut 2022-01-11 – 2022-01-19, 
gällande två visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

2. Rapport nr 5/22 (BUN/2022/0001/002-9), delegationsbeslut 2022-01-12, gällande 
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  

 
3. Rapport nr 5/22 (BUN/2022/0001/002-9), delegationsbeslut 2022-01-13, gällande 

visstidsanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

4. Rapport nr 5/22 (BUN/2022/0001/002-9), delegationsbeslut 2022-01-13, gällande 
visstidsanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  

 
5. Rapport nr 6/22 (BUN/2022/0001/002-10), delegationsbeslut 2022-01-11, gällande två 

placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  
 

6. Rapport nr 7/22 (BUN/2022/0001/002-12), delegationsbeslut 2022-01-01 – 2022-01-10, 
gällande två tillvsidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  

 
7. Rapport nr 7/22 (BUN/2022/0001/002-12), delegationsbeslut 2022-01-01 – 2022-01-17, 

gällande två visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

8. Rapport nr 7/22 (BUN/2022/0001/002-12), delegationsbeslut 2022-01-11, gällande 
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  

 
9. Rapport nr 8/22 (BUN/2022/0001/002-13), delegationsbeslut 2021-11-26 – 2022-01-12, 

gällande två visstidsanställningar delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

10. Rapport nr 8/22 (BUN/2022/0001/002-13), delegationsbeslut 2021-08-16 – 2021-11-22, 
gällande sju placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  

 
11. Rapport nr 9/22 (BUN/2022/0001/002-15), delegationsbeslut 2022-02-09 – 2022-02-23, 

gällande fyra placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1. 
 
- 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 
2022-03-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade synpunkterna, förslagen och klagomålen till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
1. Klagomål gällande bemötande, Skogsnibble förskola, inkom 2022-02-22, svar 2022-03-07.  

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 37/22  

Anmälningsärenden 2022-03-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  

Ärendet 
1. Förordnande av avdelningschef förvaltningsstab (BUN/2022/0007/021-11), 2022-03-24 – 

2022-09-01, enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.2. 

Skickas till 
Akt  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan och skyddskommittémöte 2022-03-10 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollen från f-samverkan samt 
skyddskommittémöte 2022-03-10 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 2022-03-10. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-03-10 
Bilaga 2, protokoll skyddskommittémöte 2022-03-10 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 39/22  

Politikerrapport 
Carl Marcus, (SD), berättar om sitt besök vid Gröndalsskolan, där han besökte en föreläsning som 
hölls av två av förvaltningens skolpsykologer.  

 

Marcus Svinhufvud, (M), berättar om sitt besök vid förskolan Mysingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Pär Olsson, förvaltningschef, berättar bland annat om:  

- Mottagande av ankommande barn från Ukraina.  
- Spadtag för förskolan Gläntan.  
- Rekrytering av avdelningschef förvaltningsstab, samt utsedd tillförordnad.  
- Påbörjat strategiskt arbete gällande de två nämnderna inom barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(14) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande analys av måluppfyllelse. I samband med 
redovisningen av betygsstatistik önskar Socialdemokraterna en analys av måluppfyllelse. Pär Olsson, 
förvaltningschef, svarar att han föreslår att en extra uppföljning av betygsresultaten sker i höst.  
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