
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-01-12  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-01-12 
Anslaget sätts upp: 2022-01-18             Anslaget tas ned: 2022-02-08 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Teams, 2022-01-12 kl. 09.00-10.27 
Mötet ajourneras kl. 09.42-10.05 

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 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
  
 

Paragrafer 
§§ 1-7 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-17 kl. 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 

 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Val av justerare 
 

 § 1/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 2/22 Hyresgästanpassning Cykelskogens förskola balkonger  
§ 3/22 Uppsägning och inhyrning av lokal för förskolans vaktmästare  
§ 4/22 Revidering av riktlinjer för placeringsadministration för annan huvudman inom 

förskola och annan pedagogisk verksamhet 
 

§ 5/22 Information - nämndsammanträde 25 maj 
 

§ 6/22 Information – aktuellt läge gällande covid-19 
 

§ 7/22 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 
Punkten Aktuellt läge gällande covid-19 läggs till dagordningen och tilldelas paragraf § 6. Övriga 
paragrafer justeras därefter.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande redovisning av revisionsrapporten samt att 
regelbundet få information om revisionen under året.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande regelbundna möten med lokalstrateg och 
fastighetsavdelningen.  

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande covid-testning av personal.  

Christina Persson, skolchef förskola, anmäler en övrig fråga gällande information om ny förskola.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 2/22 BUN/2021/0016/290- 

Hyresgästanpassning Cykelskogens förskola balkonger 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner hyresgästanpassning enligt förslag.  

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

Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Cykelskogens förskola har 2 större balkonger, en i markplan och en på plan 1, vilka används som 
utesov. Balkongerna har i dagsläget ingen typ av skydd mot sol, vind och nederbörd. Dessutom har 
balkongen på nedre plan blivit ett tillhåll för obehöriga vilket lett till nedskräpning och skadegörelse 
av bland annat förskolebarnens sängar. Verksamheten har bett fastighetsavdelningen om förslag på 
lösning. Ett av dessa förslag innebär en markis på övre balkongen och en inglasning av nedre 
balkongen. Detta bedöms vara tillräckligt för att skydda mot väder och vind samtidigt som 
obehöriga hålls borta från den nedre balkongen. 
 
Ekonomi: Inglasning av nedre balkongen beräknas kosta 500 000 kronor. Med en avskrivning på 20 
år blir kostnaden år 1 33 500 kronor. Markis på övre balkongen beräknas kosta 200 000 kronor. Med 
en avskrivning på 10 år blir kostnaden år 1 23500 kronor. Totalt år 1 blir kostnaden 57 000 kronor i 
utökad hyreskostnad.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner hyresgästanpassning enligt förslag.  
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till särskilt, skriftliga yttrande.   

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till återremittering av ärendet.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att ärendet ska 
avgöras idag och arbetsutskottet bifaller därmed förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0016/290-15 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef förskola 
Ansvarig rektor 
Akt 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.01.11 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Ärendenummer 2/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 2/22 Hyresgästanpassning 
Cykelskogens förskola balkonger  

 

Vi socialdemokrater har idag yrkat återremiss i ärendet då vi 
anser att tillräckligt underlag saknas för att kunna ta beslut i 
denna fråga, och önskade att ärendet kompletterades med 
svar på bland annat följande frågor. 

I ärendebeskrivningen kan vi läsa att ett förslag från 
fastighetsavdelningen är att glasa in den nedre balkongen och 
klä in den övre med en markis, men saknar information om 
övriga förslag? Vilka är de övriga förslagen, och vilka för- och 
nackdelar,samt kostnader finns med de olika förslagen? 

Vi ställer oss även frågande över den höga och jämna 
summan på 700.000 och undrar hur kostnadskalkylen ser ut? 
Är detta en uppskattad summa från fastighetsförvaltningen 
eller har det inkommit offerter på den jämna summan? Vi vill 
också försäkra oss om att upphandling sker om så krävs. 

Hur ser det ut på andra förskolor?  

Kommer inglasning bli praxis i och med detta? 
  

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 3/22 BUN/2021/0016/290- 

Uppsägning och inhyrning av lokal för förskolans vaktmästare 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att säga upp lokalen på 
Sandtorpsvägen 14 i fastigheten Svarven 2.  

2. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att hyra in yta på gymnasiet i 
fastigheten Kvarnängen 1 enligt bifogad ritning.   

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att hon ska inkomma med ett särskilt skriftlig yttrande. Yttrandet ska 
inkomma innan protokollets justering. Yttrandet inkommer innan justering och bilägges protokollet 
som bilaga B.  

Ärendet 
Sen april 2017 hyr förvaltningen en lokal på 200 kvm av Anders Vinberg förvaltning AB på 
Sandtorpsvägen 14 i Nynäshamn. Lokalen används som förråd och verkstad av förskolans 
vaktmästare. Årshyran uppgår till 60 000 kronor. Lokalen saknar erforderlig värme vilket gör att det 
är svårt att lagra inventarier och annan utrustning som är känslig för temperaturväxlingar. På 
gymnasiet finns en yta, den så kallade bilhallen, som i dagsläget används av gymnasiesärskolan. 
Gymnasiet har sagt upp lokalen vilken står tom från och med april. Den totala ytan är på 
162,57kvm. Verksamheten vill säga upp lokalen på Sandtorpsvägen 14 och ersätta den med lokalen 
i gymnasiet. Internhyran ligger på 752 kronor/kvadratmeter och år. Det innebär en årshyra på 
122 252 kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

1. Säga upp lokalen på Sandtorpsvägen 14 i fastigheten Svarven 2. 
2. Hyra in yta på gymnasiet i fastigheten Kvarnängen 1 enligt bifogad ritning.   

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till sitt särskilt, skriftliga yttrande.  

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

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till återremittering av ärendet.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att ärendet ska 
avgöras idag och arbetsutskottet bifaller därmed förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0016/290–16 
Bilaga 1, Ritning tvätthall och verkstad 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef förskola 
Akt  
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.01.11 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Ärendenummer 3/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 3/22: Uppsägning och inhyrning av lokal 
för förskolans vaktmästare 

Vi socialdemokrater har idag yrkat återremiss av ärendet då vi 
anser att underlaget behövde kompletteras inför beslut för att 
ge svar på bland annat nedanstående frågor.  

Vår förvaltning har precis sagt upp dessa ytor för att minska gymnasiets 
hyreskostnader, men vill nu hyra samma lokaler till samma pris för en annan 
verksamhet i vår förvaltning. 

Är det klokt att lämna en större lokal för en mindre men nu med dubbla hyran? 

Vad ska lokalen användas till? 

Vilka andra alternativ finns det?  

Samlokalisering med övriga vaktmästare inom fastighetsförvaltningen? 

Finns möjlighet till förhandling så hyreskostnaden kan justeras nedåt? 

När kommer inflyttning ske? 

På hur lång tid ska lokalen hyras? 

Vilken uppsägningstid har den gamla lokalen?  

 Kommer vi stå med dubbla kostnader ett antal månader? 

Hur påverkar detta ett ev. hyreskontrakt med en ev. framtida uthyrning av E-korridoren 
av en extern hyresgäst.? 
 
 
 
 
Gill Lagerberg e.u. 
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§ 4/22 BUN/2021/0251/710 

Revidering av riktlinjer för placeringsadministration för annan 
huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för 
placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet 
enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Riktlinjerna för placeringsadministration för annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk 
verksamhet avser rutiner för placering av barn folkbokförda i Nynäshamns kommun som är inskrivna 
på inom- och utomkommunala fristående verksamheter. Riktlinjerna är uppdelade i två avsnitt, ett 
för placering i fristående verksamheter inom Nynäshamns kommun och ett för placering i 
verksamheter utanför Nynäshamns kommun. I riktlinjerna beskrivs kommunens rutin för 
hanterandet av bland annat placering, och utbetalning. För att öka placeringsadministrationens 
effektivitet påkallar förvaltningen en översyn av riktlinjerna.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för placeringsadministration för 
annan huvudman inom förskola och annan pedagogisk verksamhet enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0251/710-1 
Bilaga 1, Reviderade riktlinjer gällande placeringsadministration för annan huvudman inom förskola 
och annan pedagogisk verksamhet 

Skickas till 
Handläggare förskola  
Skolchef förskola 
Akt 
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§ 5/22  

Information - nämndsammanträde 25 maj 
Under föregående nämndsammanträde i december 2021 ombads förvaltningen att se över 
möjligheten att flytta nämndsammanträdet den 25 maj 2022. Förvaltningen meddelar att de inte ser 
någon god möjlighet att flytta sammanträdet och föreslår att det kvarstår som tidigare. 
Arbetsutskottet tackar för informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6/22  

Information – aktuellt läge gällande covid-19 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef, informerar om det rådande läget gällande covid-19 där 
det för närvarande är förhållandevis lugnt inom förvaltningens verksamheter. Vidare informerar 
Christina Persson, skolchef förskola, och Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, om 
personalfrånvaro och det allmänna läget.  
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§ 7/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande en redovisning av revisionsrapporten samt att 
regelbundet få information om revisionen under året. Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef, 
svarar att rapporten redovisades under decembernämnd samt skickades ut efteråt. Marcus 
Svinhufvud, (M), föreslår att revisionsrapporten presenteras ytterligare på en kommande nämnd och 
förtydligar att arbetssätt för dylika rapporter är utskick och presentation för nämnd.   

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande regelbundna möten med lokalstrateg och 
fastighetsavdelningen. Marcus Svinhufvud, (M), föreslår att en informationspunkt gällande 
befolkningsprognos ska läggas till kommande nämnd under våren.  

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande covid-testning av personal. Annika Setterquist, 
skolchef grund- och grundsärskola, svarar att rådande riktlinjer följs i grundskolan och Christina 
Persson, skolchef förskola, svarar hur förskolan organiserar t.ex. personalbortfall.  

Christina Persson, skolchef förskola, informerar för kännedom att den nya förskolan från Pysslingen 
förskolor och skolor AB har skjutit upp sin verksamhetsstart till hösten 2022.  
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