
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-09  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 
Anslaget sätts upp: 2022-02-15             Anslaget tas ned: 2022-03-08 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-02-09 kl. 08.30-10.21 
Mötet ajourneras 09.38-09.43 

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

Övriga deltagare 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
  
 

Paragrafer 
§§ 8-13 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-14, klockan 12.00.  

 

Underskrifter 
 

 

 
 
Marcus Svinhufvud, (M) Gill Lagerberg, (S) 
Ordförande Justerare 
 
 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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2022-02-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

§ 8/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 9/22 Information - barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 10/22 Behovsanalys, flytt av Kyrkskolans verksamhet till Sunnerbyskolan  
§ 11/22 Utnämning av ny skolchef i Nynäshamn  
§ 12/22 Information – revisionsrapport  

§ 13/22 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8/22  

Fastställande av dagordning 
En punkt läggs till dagordningen, Information - revisionsrapport. Punkten tilldelas § 12 och övriga 
paragrafer justeras därefter.  

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande rådande covid-läge.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 9/22  

Information - barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef, ger en sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021. Arbetsutskottet har även möjlighet att ställa frågor. Ärendet kommer 
att behandlas på nämndens sammanträde den 23 februari.  
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§ 10/22 BUN/2022/0015/291- 

Behovsanalys, flytt av Kyrkskolans verksamhet till 
Sunnerbyskolan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att det ska utredas ytterligare samt 
kompletteras med risk- och konsekvensanalys. 

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

Ärendet 
Den 24/11 2021 svarade BUN på en förstudie avseende skolplatser i Sorunda (§ 129/21). Nämnden 
hemställde åt kommunstyrelsen att utreda inriktningen nybyggnation av skola F-6 i Sunnerby. En ny 
skola i Sunnerby innebär att verksamheten på Kyrkskolan upphör och att samtliga elever i Sorunda 
samlas i en skola. Verksamheten har utryckt ett önskemål om att utreda möjligheten att flytta ihop 
verksamheterna på Kyrkskolan och Sunnerbyskolan redan till höstterminen 2022. Verksamheten ser 
att detta kan innebära ekonomiska, organisatoriska och arbetsmiljömässiga fördelar. En 
behovsanalys har tagits fram av verksamheten i samråd med central förvaltning vilken redogör för 
de behov som måste tillgodoses för att detta ska vara möjligt. En mindre yta i den delen av 
Sunnerbyskolan som är stängd behöver tas i bruk för att den föreslagna lösningen ska fungera.   
Sammanfattningsvis innebär en flytt av Kyrkskolan till hösten 2022 organisatoriska, ekonomiska och 
arbetsmiljömässiga fördelar av en storlek som gör att förvaltningen ser fördelar med att genomföra 
en sammanslagning redan innan ny skola finns på plats. Förvaltningen inser att en sammanslagning 
av verksamheterna påverkar planering och eventuella evakueringsåtgärder under nybyggnation av 
skola i Sunnerby. Det är därför viktigt att dessa konsekvenser utreds grundligt i en förstudie. 
Verksamheten ser helst att en evakuering inte blir nödvändig och att man kan stanna i den gamla 
skolan under tiden den nya skolan byggs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna behovsanalysen och skicka den till 
kommunstyrelsen som underlag till förstudie. 

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), yrkar att ärendet återremitteras för att det ska utredas ytterligare samt 
kompletteras med risk- och konsekvensanalys.  

Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till Tobias Östrings, (L), återremissyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291–1 
Behovsanalys sammanslagning Sunnerby 
Planskiss hopslagning 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare  
Akt 
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§ 11/22 BUN/2022/0026/022- 

Utnämning av ny skolchef i Nynäshamn 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden utser Pär Olsson till övergripande skolchef 
i Nynäshamns kommun. 

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

Ärendet 
Enligt skollagen ska en kommun ha minst en skolchef. Det är även möjligt att ha flera skolchefer. 
Skolchefens uppdrag är att bistå huvudmannen i att säkerställa att bestämmelserna som kringgärdar 
utbildningsverksamheten följs. Bestämmelserna som kringgärdar skolchefsrollen medger att 
respektive huvudman organiserar sig på olika sätt utifrån vad som är lämpligt i den egna 
verksamheten. Regeringen har beskrivit motiven för den långtgående friheten som knuten till att det 
är viktigt att huvudmännen kan organisera sig efter vad som är lämpligt givet lokala förutsättningar. 
 
I Nynäshamn har en modell med tre skolchefer hittills tillämpats: en för förskolan, en för 
grundskolan och grundsärskolan samt en för gymnasie- och vuxenutbildning. I samband med 
tillskapandet av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd flyttade skolchef för gymnasie- och 
vuxenutbildningen till den nya nämnden vilket innebär att två skolchefer – för förskola respektive 
grund- och grundsärskola – kvarstår inom barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har övervägt organisationen av skolchefer i Nynäshamn. 
Förvaltningen bedömer att den organisationsform som nu tillämpas, där tre verksamhetschefer 
fullgör skolchefsfunktionen inom förskola, grundskola och grundsärskola samt gymnasium och 
vuxenutbildning i allt väsentligt har fungerat väl i kommunen när det gäller bestämmelserna inom 
respektive område. Däremot bedömer förvaltningen att det finns behov av att komplettera 
organisationen med ytterligare en nivå: övergripande skolchef.  
 
Uppdraget för den övergripande skolchefen föreslås bestå i att biträda huvudmannen inom de 
områden som är generellt tillämpliga när det gäller förordningarnas krav – dvs där behov av 
gemensamma arbetsgångar och förhållningssätt finns. Frågeställningar som berör flera områden 
inom förvaltningen och där olika uppdrag möts är naturligen frågor för förvaltningschefens 
avgörande. Det bedöms vara relevant att tydliggöra ansvaret för de övergripande, systemiska 
frågorna för all undervisning som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår därför nu att den tillträdande förvaltningschefen Pär Olsson utses 
till övergripande skolchef när han tillträder som förvaltningschef i mars månad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Olsson till övergripande skolchef i Nynäshamns kommun. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0026/022-1 
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Skickas till 
Skolchef förskola 
Skolchef grundskola och grundsärskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning 
Akt 
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§ 12/22  

Information – revisionsrapport  
Marcus Svinhufvud, (M), hänvisar till föregående nämndsammanträde där revisionens rapport 
redovisades och där nämnden hade frågor om samt synpunkter på underlaget. Mats Öhlin, 
tillförordnad förvaltningschef, informerar om förvaltningens förslag till yttrande i ärendet. Ärendet 
kommer att behandlas på ett kommande nämndsammanträde.    



 

PROTOKOLL Sida 9(9) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/22  

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande rådande covid-läge. Mats Öhlin, 
tillförordnad förvaltningschef, informerar om rådande läge inom förvaltningens verksamheter.  
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