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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-11-24 
Anslaget sätts upp: 2021-11-30             Anslaget tas ned: 2021-12-21 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-11-24 kl. 13.00-16.38 
Mötet ajourneras 15.11-15.25 samt 15.49-15.55 

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 
Johan Forsman (S), §§ 126-139  
Ingrid Bergander (S), §§ 126-133, §§ 135-140  
Christer Dahl, (S), ersätter Ingrid Bergander, (S), § 134 
Lena Dafgård (SN)  
Emma Solander (MP)  
Rebecca Ädel (SD), §§ 126-127, §§ 129-140 
Carl Marcus, (SD), ersätter Rebecca Ädel, (SD) § 128  
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sid. 2.   
 

Övriga deltagare 
Se sid. 2.  

Paragrafer 
§§ 126-140. Ärenden behandlas i följande ordning §§ 126-132, § 134, § 133, §§ 135-140 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-29 kl. 12.00. 

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
 
  
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare  
Lena Poolsaar (M)  
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M)  
Clarence Eneroth (KD) 
Christer Dahl (S), §§ 126-133, §§ 135-140 
Ie Frisén (S)  
Åse Hermansson (SN), §§ 127-140  
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD) § 126-127, §§ 129-140 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Christina Persson, skolchef förskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Maria Molin, controller 
Anne-Lie Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare, (M)  
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant, SACO 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 126/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 127/21 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med internbudget, 
investeringsbudget och internkontrollplan 

 

§ 128/21 Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, Tallbackaskolan och 
Viaskolan 

 

§ 129/21 Svar på förstudie, skolplatser i Sorunda  
§ 130/21 Yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022-2030  
§ 131/21 Fastställande av ersättningstabell 2022 för bidrag till fristående förskolor, skolor, 

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

 

§ 132/21 Ansökan om att starta förskola från Pysslingen förskolor och skolor AB  

§ 133/21 Information - betygsresultat årskurs 6 
 

§ 134/21 Väckande av ärende (S) - ändring i delegationsordningen avseende punkt 5.1. 
förhyrning och uppsägning av internhyresavtal  

 

§ 135/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-11-24  
§ 136/21 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 2021-11-24  
§ 137/21 Protokoll F-samverkan 2021-11-11  

§ 138/21 Politikerrapport 
 

§ 139/21 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 140/21 Övriga frågor 
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§ 126/21 

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande att ändring i delegationsordningen avseende 
punkt 5.1. förhyrning och uppsägning av internhyresavtal. Ärendet läggs till dagordningen och 
tilldelas § 134. Övriga paragrafer justeras därefter.  

Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande Vklass.  
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§ 127/21 BUN/2021/0002/041 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med 
internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan 
Barn- och utbildningsnämndens 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.  

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

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslut gällande 1. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022, 2. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att anta internbudget 2022 samt 3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 
investeringsbudget 2022, med hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande.  

Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslut gällande inte deltar i beslut 
gällande 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022, 2. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 2022 samt 3. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att anta investeringsbudget 2022, med hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande. 

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. 
 
För framtagandet av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 utsågs en arbetsgrupp 
med representation från nämndens presidium, förvaltningens ledningsgrupp samt fackliga ombud i 
enlighet med nämndens beslut (BUN § 36/21). Utöver arbetsgruppen bildade under arbetets gång 
varje avdelning remissgrupper bestående av avdelningschef, enhetschef i de fall det var tillämpligt 
samt medarbetare. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns behov av nya förskole- och skollokaler samt 
behov av att rusta det befintliga beståndet. Detta måste beaktas i framtida 
investeringsövervägningar. Också skolans digitalisering kommer framöver ställa krav på en 
genomtänkt och kostnadseffektiv hantering för att tillhandahålla rätt verktyg för att kunna möta 
framtida krav från lokalt och nationellt håll kring digital undervisning. Två områden är särskilt 
prioriterade i planen: satsningar på lärmiljö, i begreppets vidare mening, och olika insatser för ökad 
likvärdighet inom skolan. Bedömningen är att huvudmannen inom dessa områden kan ge 
verksamheterna förutsättningar för verksamhetsutveckling som på sikt både är effektiviserande och 
kvalitetshöjande åtgärder.  
 
Vidare har förvaltningen utarbetat ett förslag till internkontrollplan samt i samråd med 
ekonomiavdelningen en intern- samt investeringsbudget.  
 
 

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.  

 

Arbetsutskottets 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), och Bengt-Göran Petersson (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut, samtliga beslutssatser.  

Gill Lagerberg, (S), och Emma Solander, (MP), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
gällande beslutssats 4 och 5.  

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  
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.11.24 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 127/21 

 

 
 

 

Yttrande över verksamhetsplan, internbudget och 
investeringsplan 2022 
 
 

Yttrande över verksamhetsplan, internbudget och 
investeringsplan 2022 
 

 

Vi socialdemokrater har idag valt att inte delta i beslutet av alliansen föreslagen 
verksamhetsplan, internbudget samt investeringsplan, då nämndbidraget till barn-och 
utbildningsnämndens verksamhet är betydligt mindre än socialdemokraternas 
föreslagna tilldelning, och inte tillåter en verksamhetplan med en synlig utveckling, 
och en positiv framåtsyftande förändring. 

Många av de uppsatta målen är så visionära att de inte är mätbara och möjliga att 
uppnå.  

Att låta en utvärdering av tidigare års verksamhetsplan ligga till grund för 
förändringar och prioriteringar i årets verksamhetsplan, är något som inte har 
beaktats alls. Måluppfyllelsen  av kriterierna i 2020 års T2 uppföljningen har inte 
beaktats i årets verksamhetsplan. 

Där beskrivs tydligt hur en underfinansierad budget med stora besparingar, har låtit 
elevgrupperna öka, personalstyrkan minskat, och att fler elever har behov av särskilt 
stöd. 

Ingenstans i dokumenten går att finna hur elevgrupperna ska minskas, 
personaltätheten ska öka, och stödet till elever ska förbättras. Tur att vi har en 
fantastiskt pesonal! 

En budget med för lite pengar kan endast tillåta en billig verksamhet i en redan 
mycket kostnadseffektiv skolverksamhet. 

Att man i förskolan ska jobba med återbruk och gärna tar emot skänkta saker, och att 
personalen i skolan ska ha en plan för höga krav på eleverna för att förbättra 
måluppfyllelsen är exempel på aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. 

Pedagogiskt, men också mycket billig verksamhet! 



 

 2(2) 

 

   

 

Vi kan inte tydligt se ett samband mellan verksamhetsplan, internbudget och 
alliansens tankar om utveckling , då alliansen valt att endast ge en viss 
budgettilldelning utan att styra innehållet i verksamhetsplanen, och låta förvaltningen 
fördela den underfinansierade budgeten enligt eget önskemål.  

 Besparingar och budgetföljsamhet är orden som tar överhanden framför satsningar 
och en vilja att ansvara för verksamhetens resultat och utveckling. 

 

 

 

 

e.u. Gill Lagerberg  
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§ 128/21 BUN/2021/0205/001 

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

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

Jäv 
Rebecca Ädel, (SD), deltar inte i beslut på grund av jäv. Carl Marcus, (SD), tjänstgör istället för 
Rebecca Ädel, (SD).  

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett skriftligt, särskilt yttrande som bilägges protokollet som 
bilaga B.  

Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.  

Carl Marcus, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut.  

Lena Dafgård, (SN), reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
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 
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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 
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.  

 

Arbetsutskottets förslag till 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. 

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

Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut, med hänvisning till sitt 
skriftliga, särskilda yttrande.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
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Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

Lena Dafgård, (SN), meddelar att Sorundanet reserverar sig mot beslutet.  

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 

 
 

  



Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-11-24

Särskilt yttrande gällande förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan,
Tallbackaskolan och Viaskolan

Bakgrund

Ett nytt steg i en förändring av grundskoleorganisationen i vår kommun togs inför läsåret 2021/22 genom att
ombilda rektorsområdet med skolorna Vanstaskolan och Tallbackaskolan till att bilda ett rektorsområde bestående
av Vanstaskolan F-6 samt Tallbackaskolan F-3 och ett annat rektorsområde bestående av Vanstaskolan 7-9. Vi i
Sorundanet Nynäshamns kommunparti yrkade avslag till detta, men det genomfördes ändå. Nu vill förvaltningen
göra en ny omorganisation, till och med mitt under pågående läsår, så att alla skolor i Ösmo ska tillhöra samma
rektorsområde.

Enligt handlingarna var antalet elever i september 2021, vilket innebär att det nya föreslagna rektorsområdet Ösmo
kommer omfatta ca 900 elever och 122 medarbetare, vilket också betyder att rektor kommer att ha kontakt med
minst 1 800 föräldrar.

En omorganisation föreslås även för Viaskolan, så att årskurserna F-5 och 6-9 slås ihop till en resultatenhet med
drygt 600 elever och 82 medarbetare. Rektor kommer att vara ansvarig inför minst 1 200 föräldrar.

De forskningsöversikter som förvaltningen hänvisar till har inte undersökt storleken på rektorsområden /
resultatenheter utan endast storleken på skolor och eventuella effekter. Adolfsson (2014) visar dock på fler studier
där de positiva effekterna för mindre skolor var större än för stora skolor. Vi rekommenderar också läsning av en
finsk rapport som är baserad på 166 forskningsrapporter, “Liten men naggande god” (2007) av fil.dr. Cynthia
Reeves, som går på djupet och visar på de positiva effekter mindre skolor har för eleverna1. Finland har ju sedan
lång tid en mycket framgångsrik skola till skillnad från Sverige.

Vi anser att dock det är stor skillnad mellan att undersöka storleken på skolor respektive att undersöka storleken på
rektorsområden / resultatenheter och dess effekter. En viktig skillnad är att rektor med uppdrag som pedagogisk
ledare kan utöva sitt ledarskap på ett helt annat sätt om han eller hon endast ansvarar för en skola jämfört med om
rektor ska ansvara för ett stort rektorsområdet / resultatenhet med flera skolor. Om rektorsområdet består av flera
skolor, måste rektor dela sig och förflytta sig mellan skolorna, vilket gör att rektor får minskade möjligheter att utöva
det pedagogiska ledarskap och ansvaret för arbetsmiljön som är rektors ansvar. I stället för att ha en rektor över ett
mycket stort rektorsområde med flera skolor och en biträdande rektor på varje skola, anser vi att det är mycket
bättre att ha en rektor på varje skola.

1 Rapporten finns att hämta på Sorundanet Nynäshamns kommunpartis webbplats; https://sorundanet.se/2007-11-28/index.html



Nu har vår kommun under en längre tid haft en ambition att skapa större och större organisatoriska enheter. I den
senaste rankingen från Lärarförbundet ligger Nynäshamns kommun på plats 287 av totalt 290 kommuner. Vi anser
därför att det är hög tid att ändra strategi och satsa på barnen, eleverna, lärarna och skolan och därför pröva
mindre enheter där barnen och eleverna känner sig sedda och är trygga.

Av tjänsteutlåtandet framgår det att vår kommun inte har följt lagen och artikel 12 i Barnkonventionen, där barnens
rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad ej har beaktats. Vi anser att det är anmärkningsvärt att
förvaltningen har valt att ignorera det som nu är lag. Att fråga barnen efteråt när beslutet är fattat, uppfyller inte
lagkravet.

Vi yrkar:

avslag till följande beslutssatser:

1. att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvarig
rektor, planera för och verkställa 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. 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. att barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördelning av budget för de nya resultatenheterna sker i
samband med årsskiftet 21/22.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
i kommunstyrelsen samt
i kommunfullmäktige
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§ 129/21 BUN/2021/0015/291 

Svar på förstudie, skolplatser i Sorunda 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att utreda inriktningen att bygga en 
ny F-6-skola i Sunnerby. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Marcus Svinhufvud, (M), meddelar att Alliansen inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som 
bilägges protokollet som bilaga C. Rebecca Ädel, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna ställer sig 
bakom Alliansens yttrande. 

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
D.  

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt skriftligt yttrande som bilägges protokollet som 
bilaga E.  

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.  
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• 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. 

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.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att utreda 
alternativ 5, inriktning att bygga en ny F-6-skola, från förstudien.  
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar att nämnden tar bort formuleringen alternativ 5 ur beslutssatsen.  

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkande.  

Ajournering begärd. Mötet ajourneras 15.11-15.25. 

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar att beslutssatsen ska lyda Barn- och utbildningsnämnden hemställer 
åt kommunstyrelsen att utreda inriktningen att bygga en ny F-6-skola i Sunnerby.  

Gill Lagerberg, (S), Ingrid Bergander, (S) Johan Forsman, (S) Emma Solander, (MP), Jimmy Norell 
(M), Bengt-Göran Petersson (KD) och Rebecca Ädel, (SD) yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds, (S) 
yrkande. 

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

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Kommunstyrelsen 
Akt 

  



                                                                            
 

 
 

 

 
 
Särskilt yttrande avs. BUN § 129/2021 – Yttrande angående förstudie och 
inriktningsbeslut skolor Sorunda 
 
Vi i Alliansen i Nynäshamn har idag yrkat att hemställa åt kommunstyrelsen att utreda att 
bygga en ny F-6-skola i Sunnerby.  

Vi anser inte att det är nödvändigt att lägga tid och resurser på att utreda alternativ 3 vidare, 
då det finns en bred politisk förankring för alternativet att bygga en helt ny F-6-skola. Det 
finns dock ett antal delar av alternativ 5 som vi tycker att Kommunstyrelsen ska titta mer på i 
samband med framtagande av upphandlingsdokument, och genomförande av detta projekt.  
 
Vi anser inte att rivning av Kyrkskolan ska räknas med i planeringen av den nya skolan. Det 
finns säkerligen andra användningsområden för byggnaden än skola, eller så kan den med 
fördel säljas till en aktör som skulle kunna bygga om byggnaden till förslagsvis bostäder eller 
äldreboende. Idrottshallen är separat och skulle även den kunna behållas för uthyrning till 
föreningar. Den uppgiften lämnar vi med varm hand till Kommunstyrelsen.  
 
Vi anser inte heller att den nya skolan måste byggas precis där den nuvarande Sunnerbyskolan 
står, vilket skulle göra användande av paviljonger nödvändigt i flera år. Det vill vi helst 
undvika om möjligt, och ser gärna att man tittar på att bygga den nya skolan på annan plats 
inom fastigheten. Platsen där den gamla Sunnerby förskola legat skulle t.ex. kunna nyttjas. 
Undviker vi paviljonger så kan verksamheten pågå fram till flytten ska ske till den nya skolan, 
och det blir endast en flytt. Man slipper även att i flera år undervisa i paviljonger, vilket 
verksamheten helst vill undvika. Man sparar dessutom en hel del kostnader för paviljonger.  
 
Vi vill även skicka med ett önskemål att bygga skolan på ett sätt som gör att det vid framtida 
behov skulle gå att bygga ut den. Skulle det behövas så är det synd om det är byggt på ett sätt 
som omöjliggör expansion.  
 
Den sedan decennier utlovade matsalen är något som vi ser mycket fram emot ska bli 
verklighet med detta beslut. Det är viktigt att även den byggs på ett sätt som har bästa 
funktion från början, men som medger att det fungerar även när skolan växer.  
 
Vi utgår även från att den nya skolan byggs med en standard som motsvarar miljöklass silver. 
 
Vi tror även att den nyaste delen av Sunnerbyskolan – daterad 2001 – borde kunna gå att 
sparas, för att användas för t.ex. fritids, bibliotek, Kulturskolans verksamhet osv. Den delen är 
renoverad och används nu av skolan, och har inte samma problematik som delarna som är 
byggda på 70-talet. Det är därför onödigt att riva den delen. Det borde även kunna minska 
behoven av antalet kvadratmeter ny skola som behöver byggas, vilket borde gynna den 
ekonomiska kalkylen. Det är viktigt att detta vägs in i diskussionen med verksamheten vid 
framtagande av upphandlingsdokumentet.  
 



                                                                            
 

 
 

 

Vi vill även att tillvalet att bygga en idrottshall finns kvar – då det är en lång promenad för de 
minsta barnen till Sunnerbyhallen. Det finns även stora behov av halltider för föreningslivet. 
Så åtminstone en mindre variant av hall skulle vara att föredra för verksamheten. 
 
Vi vill även påminna om vikten av att det iordningställs en konstgräsyta liknande en 
allaktivitetsplan – gärna med möjlighet att spola is på vintern – för både skolans verksamhet, 
raster, men även för att främja spontanidrott på kvällar och helger.  
 
 
 
 
Nynäshamn 24 november 2021 
Alliansen i Nynäshamn (M, L, C, KD) 
 
 
 
Marcus Svinhufvud   
 
 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.11.24 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 129/21 

 

 
 

 

Yttrande över svar på förstudie, skolplatser i Sorunda. 
 
Vi socialdemokrater bifaller idag 21.11.24 ett inriktningsbeslut om en ny F-6 skola i 
Sunnerby, d.v.s. endast alternativ 5 i de av kommunstyrelsens föreslagna alternativ. 

 

Vi önskar dock att det i utredningen tas i beaktande flera alternativ när det gäller 
storlek, utförande, placering, tillvägagångsätt, kostnadsalternativ, samt storlek som 
bygger på en längre tids befolkningsprognos  i de olika bostadsområden som finns i 
Sorunda, samt att kommunstyrelsen återkommer till barn-och utbildningsnämnden 
inför beslut och upphandling. 

Det är viktigt att det både i planering och tillgång till mark finns möjlighet att utöka 
skolans volym vid ett senare tillfälle. 

 

Barn-och utbildningsnämnden kan inte själva bestämma om en annan skola ska rivas 
eller användas på annat sätt, men inriktningsbeslutets intention är att verksamheten 
för eleverna i nuvarande Kyrkskola flyttas till den nya Sunnerbyskolan. 

 

 

 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 



Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-11-24

Särskilt yttrande gällande Svar på förstudie, skolplatser i Sorunda

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden skickade den 18 mars 2020 (BUN 42/20) en behovsanalys till
kommunstyrelsen avseende elevplatser i Sorunda. Kommunstyrelsen har presenterat en förstudie där
barn- och utbildningsnämnden ombeds yttra sig. Förstudien presenterar tre olika alternativ.

Yrkande:

Vi yrkar:

1. bifall till Alternativ 5, ny Sunnerbyskola för åtminstone årskurserna F-6, gärna också för
årskurserna 7-9, inklusive matsal med tillagningskök, en större idrottshall, fritidshem, bibliotek
samt aula.

2. att en ny lämplig plats hittas på den fastighet där Sunnerbyskolan ligger idag för att bygga den
nya skolan, så att Sunnerbyskolan inte behöver rivas förrän den nya skolan står på plats, färdig
för inflyttning.

3. avslag till förslaget att riva Kyrkskolan. Kyrkskolans framtid är en långt senare fråga och inte minst
idrottssalen kan vara användbar, även om inte skolan nyttjas.

Tilläggsyrkande:

1. att en ny befolkningsprognos för vår kommun tas fram för de olika distrikten (kommundelar /
församlingar) i vår kommun.

2. att den nya Sunnerbyskolan byggs för tillräckligt elevantal utifrån den nya befolkningsprognosen
för Sorunda samt att alla elever inom Sorunda rektorsområde ska inrymmas i skolan.

3. att de i förstudien uppskattade kostnaderna säkerställs.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
ledamot i Kommunstyrelsen
samt ledamot i Kommunfullmäktige
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§ 130/21 BUN/2021/0202/060 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett skriftligt, särskilt yttrande som bilägges protokollet som 
bilaga F.  

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 ambitioner 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.  

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

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), och Lena Dafgård, (SN), Bengt-Göran Petersson (KD) 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 
  



Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-11-24

Särskilt yttrande beträffande svar på remiss - Nynäshamns kommuns Hållbarhetsstrategi
2022-2030

Bakgrund
I september 2021 remitterade kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi
2022-2030 till Barn- och utbildningsnämnden för möjlighet att yttra sig.

Yrkande
Förvaltningen har skrivit ett bra svar på remissen och vi ställer oss bakom detta svar. Vi saknar dock
följande fyra delar i strategin som inte tas upp i svaret på remissen och vi har därför ett tilläggsyrkande till
förvaltningens svar på remissen.

Tilläggsyrkande
Vi yrkar att följande delar förs in hållbarhetsstrategin:

1. ett resonemang kring landsbygdens behov av individuella persontransporter och elektrifieringen
av dessa

2. ett resonemang kring sjöfartens beroende av fossila drivmedel och vad detta kan medföra för
Stockholm Hamnars verksamhet i orten Nynäshamn

3. ett resonemang kring de tunga vägtransporternas beroende av fossila drivmedel och hur detta
kan påverka trafiken på de större vägarna som t.ex. väg 73 och väg 225

4. ett resonemang kring tillverkningen av bitumen och specialoljor, som är beroende av fossila
råvaror och vad detta kan medföra för vår kommuns största privata arbetsgivare

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
ledamot i Kommunstyrelsen
samt i Kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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§ 131/21 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 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. 

Ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
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. 
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.  
 



 

PROTOKOLL Sida 14(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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. 

Arbetsutskottets förslag till 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. 

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 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132/21 BUN/2021/0215/717 

Ansökan om att starta förskola från Pysslingen förskolor och 
skolor AB 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
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), Johan Forsman, (S), Ingrid Bergander, (S) och Emma Solander, (MP) reserverar 
sig mot beslutet.  

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.   
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan om att 
starta fristående förskola Pysslingen under förutsättning att bygglovsansökan godkänns.   

Yrkanden 
Ajournering begärd. Mötet ajourneras 15.49-15.55. 

Gill Lagerberg, (S), och Emma Solander, (MP), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
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2021-11-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Marcus Svinhufvud, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD) och Lena Dafgård, (SN) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.   

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S), Ingrid Bergander, (S) och Emma Solander, (MP) reserverar 
sig mot beslutet.  

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  
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§ 133/21  

Information - betygsresultat årskurs 6 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, föredrar betygsresultat från årskurs 6. Hon 
informerar bland annat om antal elever som uppnått kunskapskraven i kommunen tillsammans med 
jämförelse med länet och riket. Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134/21  

Väckande av ärende - ändring i delegationsordningen 
avseende punkt 5.1. förhyrning och uppsägning av 
internhyresavtal  
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.  

Ärende  
Gill Lagerberg, (S), önskar väcka ett ärende gällande ändring i delegationsordning avseende punkt 
5.1. förhyrning och uppsägning av internhyresavtal. Gill Lagerberg, (S), inkommer med en skrivelse 
som bilägges till protokollet som bilaga G. 

 
 

Skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Akt 

 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.10.20 
Barn-och utbildningsnämnden 
 

 

 
 

 

Väckande av ärende 
 
Ändring i delegationsordningen för Barn-och 
utbildningsnämnden gällande punkt 5.1 förhyrning och 
uppsägning av internhyresavtal 
 
Idag ligger beslutet för förhyrning och uppsägning av internhyresavtal hos 
arbetsutskottet. Då ledamöter i arbetsutskottet alltid är fler för styrande 
majoritet kommer alla beslut att fattas enligt förslag från styrande 
majoritet. Flera exempel finns under denna mandatperiod på beslut som 
fattats gällande lokaler, men som ej varit enhälliga beslut. Dessa beslut 
har fått betydande konsekvenser för verksamheterna, som i flera fall 
tvingats lägga ned sin verksamhet. 
Med en större chans att beslut inte kommer fattas på felaktiga grunder, 
och även på ett mer demokratiskt sätt, yrkar vi socialdemokrater 
 

- att delegationen för punkt 5.1 förhyrning och uppsägning av 
lokaler gällande internhyresavtal återtas så att beslut i sådana 
ärenden åter fattas av nämnd och inte av arbetsutskott 

 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 135/21 BUN/2021/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-11-24 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
1. Delegationsbeslut 2021-10-15 (BUN/2021/0001/002-131) gällande läsårsdata 2022/2023 

enligt delegationsförteckningsnummer 12.3.2. samt 13.3.1. (Notera enligt dåvarande 
gällande delegationsordning.)  
 

2. Rapport nr 115/21 (BUN/2021/0001/002-132), delegationsbeslut 2021-09-23 gällande 
visstidsanställning obehörig lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

3. Rapport nr 115/21 (BUN/2021/0001/002-132), delegationsbeslut 2021-09-23, gällande 
visstidsanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

4. Rapport nr 116/21 (BUN/2021/0001/002-133), delegationsbeslut 2021-09-01, gällande 
nyplacering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. (Notera enligt 
dåvarande gällande delegationsordning.)   
 

5. Rapport nr 117/21 (BUN/2021/0001/002-134), delegationsbeslut 2021-06-14 gällande 
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. (Notera enligt 
dåvarande gällande delegationsordning.)   
 

6. Rapport nr 118/21 (BUN/2021/0001/002-135), delegationsbeslut 2021-08-16 gällande 
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. (Notera enligt 
dåvarande gällande delegationsordning.)   
 

7. Rapport nr 119/21 (BUN/2021/0001/002-136), delegationsbeslut 2021-09-09 gällande 
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. (Notera enligt 
dåvarande gällande delegationsordning.)   
 

8. Delegationsbeslut 2021-10-26 (BUN/2021/0001/002-137) gällande avvisande av för sent 
inkommit överklagande enligt delegationsförteckningsnummer 4.4.1.  
 

9. Rapport nr 120/21 (BUN/2021/0001/002-141), delegationsbeslut 2021-03-04 – 2021-06-19 
gällande fyra tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

10. Rapport nr 120/21 (BUN/2021/0001/002-141), delegationsbeslut 2021-03-04 – 2021-06-19 
gällande fem visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

- 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 136/21 BUN/2021/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
2021-11-24 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen, förslagen och synpunkterna till 
handlingarna.  

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

1. Klagomål gällande matsäck Gröndalsskolan, inkom 2021-10-14, svar 2021-10-21.  
2. Klagomål gällande splittring av klasser, Viaskolan, inkom 2021-10-18, avsändare anonym. 

Svar för registrering 2021-10-21.  
3. Klagomål gällande blöta kläder, Skogsnibble förskola, inkom 2021-10-22, svar 2021-10-26.  
4. Viaskolans sammanställning av klagomål för juni månad, registrerat 2021-10-26.  
5. Klagomål gällande utbyggnad, Måsens förskola, inkom 2021-10-25, svar 2021-10-27.  
6. Klagomål/kränkande behandling Kyrkskolan, inkom 2021-10-26, svar 2021-10-27.  

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 137/21 BUN/2021/0007/021 

Protokoll F-samverkan 2021-11-11 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 2021-11-11 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 med 
fackliga ombud 2021-11-11.  

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2021-11-11 
 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  
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§ 138/21  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139/21  

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

- Upphandling av barn- och elevadministrativt system  
- Lärarförbundets rankning av kommuner  
- Ljusmanifestation från förskolebarn  
- Besök från Skolinspektionen  
- Besök från flertal europeiska länder inom ett EU-finansierat projekt. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 140/21

Övriga frågor 

Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande Vklass och bekräftande av information 
till vårdnadshavare. Christina Persson, skolchef förskola, svarar att efterfrågad funktion inte finns 
i systemet.   
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