
 

PROTOKOLL Sida 1(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

  Anslag 

  Anslaget tas ned: 2022-06-21 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-05-25 
Anslaget sätts upp: 2022-05-31 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Folkets hus, Sundet samt Teams 2022-05-25 kl. 09.00-12.30. 
Mötet ajourneras 10.41-10.59 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M)  
Lena Poolsaar, (M), ersätter Maud Sjödén (C) 
Bengt-Göran Petersson, (KD) 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande  
Amanda Hedström, (S), ersätter Johan Forsman, (S), §§ 55-60, §§ 63-70 
Linda Walkeby, (S), ersätter Amanda Hedström, (S), §§ 61-62 
Ingrid Bergander, (S) 
Emma Solander, (MP)  
Lena Dafgård, (SN) 
Rebecca Ädel, (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.  

Övriga deltagare 
Se sida 2. 

Paragrafer 
§§ 55-70

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen. 2022-05-31 klockan 12.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud, (M) Gill Lagerberg, (S) 
Ordförande Justerare 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare  
Eva Hartell, (L)  
Håkan Falk, (M)  
Linda Walkeby, (S), §§ 55-60, §§ 63-70 
Ie Frisén, (S) 
Katrina Winter, (V)  
Carl Marcus, (SD)  

Övriga deltagare  
Pär Olsson, förvaltningschef  
Christina Persson, skolchef förskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Maria Molin, controller  
Arne Almroth, avdelningschef kulturskolan §§ 55-57 
Erika Köster, kvalitetscontroller  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant, SACO 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 55/22  Fastställande av dagordning 
 

§ 56/22 Information - Kulturskolan 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 57/22 Barn- och utbildningsnämnden tertialuppföljning 1 2022  
§ 58/22 Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2023  
§ 59/22 Beslut om etableringsstöd grundskola och förskola, Raoul Wallenbergskolorna AB  
§ 60/22 Svar på väckt ärende - Ändring i delegationsordningen gällande återtagning av 

delegation på samtliga punkter som är delegerade till arbetsutskottet 
 

§ 61/22 Svar på e-förslag - Kombinera skolskjuts med fritidshem  
§ 62/22 Redovisning av Skolinspektionsärenden januari-april 2022  

  Information - reviderade kurs- och läroplaner 
 

§ 64/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-05-25  
§ 65/22 Anmälningsärenden 2022-05-25  
§ 66/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-05-25  
§ 67/22 Protokoll f-samverkan 2022-05-19  

§ 68/22 Politikerrapport 
 

§ 69/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 70/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55/22  

Fastställande av dagordning 
Rebecca Ädel, (SD), anmäler politikerrapport.  

Gill Lagerberg, (S), anmälde ett antal övriga frågor vid arbetsutskottets sammanträde som besvaras 
under § 69 Aktuellt från förvaltningen.  

Bengt-Göran Petersson, (KD), anmäler politikerrapport.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56/22  

Information – Kulturskolan 
Arne Almroth, avdelningschef kulturskolan, föredrar. Han informerar bland annat om dagsläget i 
kulturskolan, antal elever och utmaningar på grund av pandemin. Nämnden har också möjlighet att 
inkomma med frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 6(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57/22 BUN/2021/0002/041 

Barn- och utbildningsnämnden tertialuppföljning 1 2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 
1 januari-april 2022.  

Föredrag  
Maria Molin, controller, och Pär Olsson, förvaltningschef, föredrar ärendet.  

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

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari till april ett överskott jämfört med 
budget på 4,3 miljoner kronor. Intäktssidan ökar med 5,4 miljoner kronor jämfört med budget. På 
bidragssidan är det främst EU-bidraget Erasmus, statsbidragen Likvärdig skola, Läxhjälp och 
Lärarlönelyftet samt ett bidrag för covidvaccin som är högre än budgeterat. Övriga intäkter ökar 
med 1,5 miljoner kronor. De intäkter som ökat mest är barnomsorg och försäljning av grund- och 
särskoleplatser. 
 
Det har i perioden fördelats ut 0,4 miljoner kronor mer nämndbidrag än budgeterat. Det är främst 
fritidshemsersättningen som har ökat vilket antas bero på att pandemin är över. Förskolersättningen 
är lägre än budget medan eleversättningen är något högre. Även ersättningen för platsköp är högre 
än budgeterat. Kostnadssidan ökar med 1,1 miljoner kronor där personalkostnaderna står för 1 
miljon kronor. Månadslönerna är lägre än budget främst beroende på sjukfrånvaro relaterad till 
covid i början av året. Medan kostnader för timvikarier och bemanningscentrum är högre. 
Underskottet beror på sparbeting för perioden på 2,3 miljoner kronor inte kunnat hämtats hem fullt 
ut. 
 
Prognosen för helår är ett underskott på 4,1 miljoner kronor. Under perioden har världsläget 
dramatiskt förändrats då kriget i Ukraina rasar sedan slutet på februari. De otaliga konsekvenserna 
är idag svåra att överblicka, men ekonomiskt ser vi höjda drivmedels- och livsmedelskostnader som 
påverkar budget. Bedömningen av måluppfyllelse avseende de 5 nämndmålen är generellt god och i 
nuläget ser 4 av 5 mål ut att till stor del uppfyllas under året. Sett till perioden januari till och med 
april har samtliga, utom en, av förvaltningens aktiviteter som beslutats, startats upp och arbeten 
och processer är i full gång i samtliga verksamheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 
1 januari-april 2022. 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), Gill Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Jimmy Norell, (M), Bengt-Göran 
Petersson, (KD), Rebecca Ädel, (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtandet BUN/2021/0002/041-32 
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Bilaga 1, Tertialuppföljning 1 för barn-och utbildningsnämnden januari-april 2022 
 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Avdelningschefer 
Kommunstyrelseförvaltning 
 

 
  



Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2022-05-25 
 
Särskilt yttrande gällande Barn- och utbildningsnämndens tertialuppföljning 1 2022 

 
Det finns många bra och hoppingivande delar i tertialrapporten, som till exempel arbetet med att utveckla 
rutiner kring stödinsatser inom grundskolan och grundsärskolan samt språkutvecklare till förskolan. Även 
ambitionen att arbeta fram en tydlig gemensam verksamhetsidé med likvärdighet och kvalitet som 
utgångspunkter är mycket bra. 

 
Däremot är vi starkt kritiska till hur måluppfyllelsen bedöms. I tertialrapporten står det att “Bedömningen 
av måluppfyllelse avseende de 5 nämndmålen är generellt god och i nuläget ser 4 av 5 mål ut att till stor 
del uppfyllas under året.” (s. 4) Samtidigt står det lite längre ner på samma sida: “Någon absolut 
måluppfyllelse i form av resultat på många av de valda indikatorerna kan inte ges, då enkätsvar inom 
grundskolan inte finns tillgängliga på grund av alltför litet svarsunderlag (endast 27%) samt att utfallet för 
betygsstatistiken inte redovisas förrän till tertialuppföljning 3 - verksamhetsberättelsen, så säkerställt 
statistiskt underlag från Skolverket finns tillgängligt.” (s. 4). De fem nämndmålen är: 

 
1. Barn, elever, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag 
2. Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid 
3. Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 
4. Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling. 

 
Enligt tertialrapporten är bedömningen att 4 av 5 mål kommer uppfyllas till stor del under årets gång 
gjorts utifrån kvalitetsdialoger i verksamheterna samt med stöd av de aktiviteter som finns kopplade till 
målen. Fjorton av 15 aktiviteter är påbörjade och initierade och 11 av 15 aktiviteter har nått en färdiggrad 
på 50% eller mer. 

 
Eftersom samtliga rutor är tomma där det skulle ha stått ett mätvärde för indikatorn, delar vi inte 
bedömningen att 4 av 5 mål till stor del kommer att uppnås. Ingen indikator är alltså mätt. Det är 
indikatorerna som är mätinstrument för att bedöma måluppfyllelsen och om man inte har haft möjlighet 
att mäta indikatorerna, kan man inte göra en bedömning av måluppfyllelsen. Naturligtvis kan aktiviteter 
bidra till måluppfyllelse, men det vet man inte förrän man mäter resultatet av aktiviteterna med en eller 
flera indikatorer och detta har inte varit möjligt. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att fyra av fem 
mål kommer att uppnås under året. 

 
Vi anser att det är ärligare att inse att man inte kan göra någon bedömning och skriva det i 
tertialrapporten i stället för att skriva att nästan allt kommer att vara uppfyllt under året, vilket man faktiskt 
inte vet någonting om. 

 
 
 
 

mailto:kontakt@sorundanet.se


Det som också är bekymmersamt är att verksamheten prognosticerar ett underskott på 4,1 miljoner 
kronor. Summan är i sig liten i förhållande till hela budgeten, men det kommer att påverka verksamheten 
så att den måste fortsätta spara och det kan de inte hålla på med hur länge som helst innan duktiga och 
ambitiösa medarbetare ger upp och lämnar kommunen. 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 
 
 
 

Lena Dafgård 
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, 
i Kommunstyrelsen 
samt i Kommunfullmäktige 
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§ 58/22 BUN/2022/0002/041 

Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2023 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för 
framtagande av verksamhetsplan för 2023. 

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

Lena Dafgård, (SN) och Emma Solander, (MP), reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten nämndens viktigaste styrdokument. Att 
verksamhetsplanen har en tydlig förankring såväl politiskt som i de verksamheter som nämnden 
ansvarar för är därför viktigt. De senaste åren har barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 
utarbetats i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningsledning, fackliga 
organisationer och representation från politiken. Syftet med modellen har varit att skapa dialog 
mellan politik, förvaltning, fackliga organisationer och verksamhet där politiska visioner och mål kan 
diskuteras i relation till verksamheternas förutsättningar och behov. För att tydliggöra förankringen 
med verksamheterna och för att öka representationen av medarbetare i arbetet med utarbetande av 
verksamhetsplan har avdelningarna under föregående år uppmanats att utse remissgrupper vilka 
har till uppgift att inkomma med inspel till de förslag som utarbetas i arbetsgruppen. För att 
ytterligare fördjupa och förstärka förankringen av planen föreslås att barn-och ungdomsperspektivet 
får än större utrymme och att representation av elever i processen ska ingå. Förvaltningens förslag 
till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2023 innebär att en arbetsgrupp med 
representation ifrån politiken, förvaltningsledning och elever utses. Följande representanter föreslås 
ingå: 

1. Nämndens ordförande 
2. Nämndens vice ordförande 
3. Nämndens andre vice ordförande 
4. Samtliga deltagare i förvaltningens ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer, 

enhetschef kulturskolan, kvalitetscontroller, kommunikatör, ekonomicontroller, HR-partner) 
5. Fackliga representanter (representerade fackförbund ca 5–6 st.) 

Arbetsprocessen sker i workshopform vid tre tillfällen, där förvaltningschef ansvarar för att leda och 
strukturera arbetet. Arbetsprocessen innebär och kräver ett mycket aktivt deltagande av samtliga 
representanter i arbetsgruppen och för att eftersträva ett dynamiskt och kreativt arbete sker mötena 
fysiskt på plats (dock ej det första inledande mötet som syftar till att klargöra själva styrkedjan samt 
informera om kommande process). Hybridmöten, med deltagare både på plats och på Teams är 
därför inte aktuellt i just detta arbete.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för 
framtagande av verksamhetsplan för 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2023. 
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Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut, med hänvisning till särskilt, 
skriftliga yttrande.   

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

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Votering begärd.  

Voteringsproposition 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande voteringsproposition: Bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut ställs mot avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. Ja-röst för bifall och nej-röst 
för avslag, avstår för att avstå från att delta i beslut.  

Omröstningsresultat 

 JA NEJ AVSTÅR 
Marcus Svinhufvud (M) X   
Tobias Östring (L) X   
Jimmy Norell (M) X   
Lena Poolsaar (M) X   
Bengt-Göran Petersson (KD) X   
Gill Lagerberg (S) X   
Amanda Hedström (S) X   
Ingrid Bergander (S) X   
Emma Solander (MP)  X  
Lena Dafgård (SN)  X  
Rebecca Ädel (SD) X   

 

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Lena Dafgård, (SN) och Emma Solander, (MP), reserverar 
sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0002/041-5 
 

Skickas till 
Avdelningschefer BUF 
Fackliga organisationer 
Akt 
  



Västerby byväg 1 
137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50 
www.sorundanet.se 

 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

 
Västerby 2022-05-25 

 
Särskilt yttrande gällande beslut om arbetssätt för framtagande av 
verksamhetsplan 2023 
Bakgrund 
Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten nämndens viktigaste 
styrdokument. Att verksamhetsplanen har en tydlig förankring såväl politiskt som i de 
verksamheter som nämnden ansvarar för är därför viktigt. Förslaget från förvaltningen är nu 
att en arbetsgrupp med representation från politiken, förvaltningsledning och elever utses. 
Följande representanter föreslås ingå: 

 
● Nämndens ordförande 
● Nämndens vice ordförande 
● Nämndens andre vice ordförande 
● Samtliga deltagare i förvaltningens ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer, 

enhetschef Kulturskolan, kvalitetscontroller, kommunikatör, ekonomicontroller, 
HR-partner 

● Fackliga representanter (representerade fackförbund ca 5-6 st.) 
 
Utöver dessa ska två remissgrupper finnas. Varje avdelning ska bilda remissgrupper 
bestående av enhetschefer, där detta är tillämpligt, och medarbetare. Samtliga 
avdelningschefer ansvarar för att sätta ihop en remissgrupp för sin avdelning. Ytterligare 
remittenter i form av enskilda enhetschefer, utredare och controller kan vid behov kopplas till 
gruppen. En annan remissgrupp ska bestå av en mindre grupp elever, förslagsvis ca 6 elever 
(ca 2 per skola) från årskurs 8-9 från kommunen samtliga högstadieskolor. Eleverna ska först 
ges en kort utbildning i hur styrkedjan ser ut i kommunen, samt sedan involveras att delta i 
framtagandet av verksamhetsplanen utifrån ett barn- och elevperspektiv. 

 
Vår bedömning 
Verksamhetsplanen ska tas fram efter att beslut om Mål och budget har fattats i 
Kommunfullmäktige. Det är Kommunfullmäktige som ger uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden genom att fastställa mål för verksamheten, som Kommunfullmäktige 
sedan ska följa upp. I år kommer detta beslut att fattas i november, eftersom det är valår. Vi 
bedömer att det blir svårt att hinna involvera så många människor i processen med 
framtagande av verksamhetsplanen. 

 
 
 
 
 

 

http://www.sorundanet.se/


2022-05-25 

Mycket av nämndens verksamhet är lagbunden och den budgetram som nämnden blir 
tilldelad i Mål och budget i kommunfullmäktige styr också mycket hårt vilket utrymme 
nämnden har för att bedriva sin verksamhet. 

 
Vi vill också understryka att det är nämndens viktigaste dokument, som det står i 
handlingarna och det är nämnden som har ansvaret för förvaltningens arbete och att 
verksamhetsplanen genomförs. Det är problematiskt att som politiker ta ansvar för en 
verksamhetsplan som man själv inte har varit delaktig i att utforma. Den politiska 
förankringen blir minst sagt svag om detta förslag genomförs och det finns då en risk att 
verksamhetsplanen återremitteras, eftersom bara ett fåtal av de politiska partier som sitter i 
nämnden känner sig delaktiga utarbetandet av verksamhetsplanen. Med nuvarande politiska 
representation i framtagandet av verksamhetsplanen, är det bara tre partier av tio som 
kommer att vara involverade i framtagningen av verksamhetsplanen 2023 och det kan 
knappast anses som en bred politisk förankring. 

 
 
Yrkande 
Med stöd av ovanstående yrkar vi avslag 

 
● till förslaget om arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2023. 

 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 
 
 

Lena Dafgård 
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, 
i Kommunstyrelsen och 
i Kommunfullmäktige 
samt ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 59/22 BUN/2022/0040/619 

Beslut om etableringsstöd grundskola och förskola, Raoul 
Wallenbergskolorna AB 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg 
AB för fristående verksamhet grundskola, under förutsättning att Skolinspektionen ger RWS 
tillstånd att bedriva grundskola. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler 
inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med 
motsvarande. Det innebär att det beslutade etableringsstödet kan komma att justeras. En 
avstämning med anledning av konsumentprisindex ska ske årligen.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg 
AB för fristående verksamhet förskola, under förutsättning att ansökan om godkännande att 
bedriva fristående förskola inkommer till kommunen. Om kommunens genomsnittliga 
kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex 
reduceras tillägget med motsvarande. Det innebär att det beslutade etableringsstödet kan 
komma att justeras. En avstämning med anledning av konsumentprisindex ska ske årligen.  

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

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

Gill Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Emma Solander, (MP), reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckningar 

Gill Lagerberg, (S), önskar föra till protokollet att Socialdemokraterna även vid kommunstyrelsens 
beslut yrkade att jämföra etableringsstöd och höjd elevpeng och klargöra vilket system som bäst 
kan öka jämlikheten mellan elever och skolor i kommunen och om något av systemen påverkar 
skolsegregationen negativt eller positivt. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 beslut om att inrätta ett etableringsstöd i samband med 
att mål och budget fastställdes. Kommunstyrelsen fattade i december 2020 beslut om (KS § 313/20) 
etableringsstöd till annan huvudman än kommunen som startar ny verksamhet i nybyggda eller 
nyrenoverade lokaler. Ansökan om etableringsersättning görs till barn och utbildningsförvaltningen i 
samband med att ansökan om att starta ny verksamhet görs. Beviljat etableringsstöd utbetalas av 
barn- och utbildningsnämnden. Etableringsstödet avser förskola och grundskola och tillkommer 
högst 6000 kronor per elev/barn och år och tillägget betalas ut i fem år. Om kommunens 
genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än 
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till barn- 
och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret.  

Etableringsstöd i Nynäshamns kommun avser ersättning för skäliga merkostnader kopplade till 
lokalkostnaderna. I propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor anges exempel på 
när särskilda skäl kan komma ifråga. Exempel på särskilda skäl är:  



 

PROTOKOLL Sida 11(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

1. Lokalkostnaderna är onormalt höga på grund av att lokalerna är nybyggda eller nyligen har 
renoverats.  

2. Kommunens skolor har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och eftersatt 
underhåll.  

3. Kommunen är en till ytan stor kommun och/eller har stora geografiska skillnader i 
lokalkostnader mellan skolor i glesbygd respektive tätort.  

Om särskilda skäl föreligger är ett genomsnittsbelopp för kommunens lokalkostnader för alla 
verksamheter inte rättvisande för lokalkostnader på den ort den fristående verksamheten är 
belägen. Med lokalkostnader avses hyra, driftkostnader som t.ex. uppvärmning, renhållning och 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande. Amorteringar eller motsvarande kostnader som 
är att hänföra till ägandet av en fastighet ska inte ingå i bidraget. 

Raoul Wallenbergskolorna AB (RWS) inkom till kommunen med två ansökningar om etableringsstöd 
för grundskola respektive förskola i april 2022. Till ansökan har även RWS bilagt underlag i form av 
hyresavtal som styrker de kostnader som finns angivna i ansökan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg 

AB för fristående verksamhet grundskola, under förutsättning att Skolinspektionen ger RWS 
tillstånd att bedriva grundskola. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler 
inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med 
motsvarande. Det innebär att det beslutade etableringsstödet kan komma att justeras. En 
avstämning med anledning av konsumentprisindex ska ske årligen.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg 
AB för fristående verksamhet förskola, under förutsättning att ansökan om godkännande att 
bedriva fristående förskola inkommer till kommunen. Om kommunens genomsnittliga 
kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex 
reduceras tillägget med motsvarande. Det innebär att det beslutade etableringsstödet kan 
komma att justeras. En avstämning med anledning av konsumentprisindex ska ske årligen.  

Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN) och Gill Lagerberg, (S), Emma Solander, (MP), yrkar avslag till förvaltningens 
förslag till beslut, med hänvisning till sina respektive särskilda, skriftliga yttranden.   

Marcus Svinhufvud, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD) 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 godkänd propositionsordning och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0040/619-11 
Bilaga 1, Ansökan om etableringsstöd grundskola 
Bilaga 2, Ansökan om etableringsstöd förskola 
Bilaga 3, Hyresavtal  



 

PROTOKOLL Sida 12(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelning 
Ekonomichef  
Raoul Wallenbergskolorna AB 
Akt 
 
 

 

  



 
Nynäshamn, 2022-05-23 
BUN/2022/0040/619-11 

 

 
 

Särskilt yttrande etableringsstöd RWS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg AB för 
fristående verksamhet grundskola, under förutsättning att Skolinspektionen ger RWS tillstånd att 
bedriva grundskola. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive 
verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Det innebär att det 
beslutade etableringsstödet kan komma att justeras. En avstämning med anledning av 
konsumentprisindex ska ske årligen. 
  
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna etableringsstöd till Raoul Wallenberg AB för 
fristående verksamhet förskola, under förutsättning att ansökan om godkännande att bedriva 
fristående förskola inkommer till kommunen. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna 
lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med 
motsvarande. Det innebär att det beslutade etableringsstödet kan komma att justeras. En avstämning 
med anledning av konsumentprisindex ska ske årligen. 
 
Socialdemokraternas särskilda yttrande 
För att driva sin verksamhet får kommunala skolor såväl som fristående en lika stor 
elevpeng av kommunen. Elevpengen bygger på principen om jämlikhet och lika 
villkor. Men nu föreslås ett etableringsstöd att ges utöver elevpengen till RWS. 
 
Då etableringsstödet enbart gynnar en friskola i det här fallet så försvinner principen 
om en jämlik skola. Den moderatledda Alliansen avslog nyligen ett förslag från 
Socialdemokraterna om sänkt hyra för gymnasiet med en argumentation om att 
förslaget inte ansågs vara juridiskt likvärdigt. 
 
Att nu vilja ge Ekonomiska bidrag för att gynna en enskild Friskola och förskola 
rimmar illa med Moderaternas tidigare uttalande.  
 
Till skillnad från den moderatledda alliansen går vi Socialdemokrater till val på att 
höja elevpengen som skulle gynna både nyetablerade friskolor men också den 
kommunala skolan med befintliga verksamheter. Ett förslag som i första hand har 
eleven i fokus istället för skolföretagen. 
Genom resursfördelningssystemet kan vi dessutom ge extra medel till skolor och 
förskolor med speciella förutsättningar, större utmaningar och ett ökat ansvar. 
  
Socialdemokraternas yrkande är; 
 
 Att avslå förvaltningens förslag till beslut då vi Socialdemokrater inte anser 

att våra skattepengar ska gå till särskilda bidrag för enskilda friskolor. 
 
 Att jämföra etableringsstöd och höjd elevpeng och klargöra vilket system 

som bäst kan öka jämlikheten mellan elever och skolor i kommunen och om 
något av systemen påverkar skolsegregationen negativt eller positivt. 
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Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
e.u. Gill Lagerberg 
 
 



1 http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/07/SOU-2020_46_Vol-2_webb.pdf 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

 
Västerby 2022-05-25 

 
Särskilt yttrande gällande beslut om etableringsstöd grundskola och förskola, 
godkännande Raoul Wallenbergskolorna AB 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-17 att till huvudman annan än kommunen som startar 
ny verksamhet i nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola, 
tillkommer högst 6 000 kr per elev och år för barn i förskola och grundskola. Tillägget betalas 
ut i fem år. Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive 
verksamhet ökar mer än konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya 
etableringsstöd som tillkommit under verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från 
Kommunstyrelsens ofördelade medel till Barn- och utbildningsnämnden i samband med 
delårsrapporteringen under verksamhetsåret. 

 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till fristående förskolor och skolor, 
eftersom vi ser dem som en viktigt komplement till de kommunala verksamheterna. 
Konkurrens och olika pedagogiska modeller kan bidra till utveckling och när fristående skolor 
arbetar med andra pedagogiska modeller än de som vår kommun använder, kan de 
kommunala verksamheterna få inspiration och se nya perspektiv. Det är också viktigt med 
valfrihet, eftersom barn och ungdomar är olika och därför behövs det också olika alternativ. 
Däremot är vi inte positiva till att riskkapitalbolag med vinstsyfte startar skolor i vår kommun 
eller att skolor med religiös inriktning etablerar sig här. 

 
Enligt SOU 2020:46 “En gemensam angelägenhet”, Vol. 2, Betänkande från 
Jämlikhetskommissionen, Stockholm 2020”, finns det ett förslag som hindrar förslaget om 
“nystartsbidrag”. “33.4 Upphävande möjligheten för kommuner att subventionera fristående 
skolor för att dessa ska kunna etablera sig i kommunen. I korthet innebär förslaget att 
kommuner inte längre kan ge gynnande villkor till fristående skolor för att dessa ska kunna 
etablera sig i kommunen.”1 

 
När beslutet om etableringsstöd skulle tas i Kommunstyrelsen var handlingarna bristfälliga 
utifrån flera aspekter och vi yrkade därför på återremiss för att följande skulle utredas: 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/07/SOU-2020_46_Vol-2_webb.pdf
http://www.sorundanet.se/
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● att det skulle göras en risk- och konsekvensanalys beträffande hur BUN:s ekonomi 
skulle påverkas av förslaget 

● veta hur likabehandling och konkurrens mellan redan befintliga förskolor och skolor 
och de som beviljas bidrag skulle säkerställas. 

● ta reda på vilken handlingsplan vår kommun hade för att ta hand om de elever i 
förskolor och grundskolor, som har fått bidraget beviljat, om de bestämmer sig för att 
stänga verksamheten under de fem åren de får etableringsbidrag eller när bidraget 
inte längre betalas ut.2 

● redovisa hur man i beslutsunderlaget tagit hänsyn till förslaget i SOU 2020-46” och 
hur man ska hantera detta, om möjligheten för kommuner att subentionera fristående 
skolor upphävs. 

 
Inget av ovanstående har genomförts, då kommunstyrelsen beslutade att genomföra 
etableringsstödet utan att undersöka ovanstående konsekvenser. I kommunfullmäktige var 
beslutet “inbakat” i Mål och budgetbeslutet i juni 2020, vilket innebär att om Alliansens budget 
vann, var beslutet om etableringsstöd ett sådant beslut som borde ha tagits som separat 
beslut. 

 
Raoul Wallenbergskolorna AB (RWS) har hos Skolinspektionen i ärende med dnr. 2022:860, 
ansökt om godkännande som huvudman för förskoleklass, fritidshem och grundskola till och 
med årskurs 9, kallad Raoul Wallenbergskolan Källberga i Nynäshamns kommun från och 
med läsåret 2023/24. 

 
Vår bedömning 

 
Med den nuvarande budgetramen för Barn- och utbildningsnämnden är det redan idag svårt 
att bedriva en kvalitativ verksamhet, bland annat på grund av stora kostnader för platsköp 
utanför kommunen. För 2022 är den budgeterade kostnaden för detta närmare 
40 miljoner kronor. 

 
Det som också kommer att bli särskilt ekonomiskt kännbart för Barn- och 
utbildningsnämndens (BUN:s) budgetutrymme är det beslut om etableringsstöd, som 
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-17, § 313/20. Detta innebär att en annan huvudman än 
kommunen, som startar en ny verksamhet i nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för 
förskola och grundskola, får 6 000 kr per elev och år för elever i förskola och grundskola. 
Detta tillägg betalas ut i fem år.3 Förutom ordinarie skolpeng, innebär etableringsstödet för 
förskola och skola ett tillskott på totalt: 8 808 800 kr mer under fem år än vad vår kommuns 
kommunala skolor får. 

 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att vår kommuns mål måste vara att 
skolorna ska vara så bra att alla elever väljer att gå i skolorna i vår kommun. Så är inte fallet 
idag, eftersom ca 20% av eleverna i Ösmo, Segersäng, Landfjärden och Sorunda pendlar ut 
för att gå i skolor utanför kommunen. I tätorten är det ca 12% av grundskoleeleverna som 
pendlar ut. För att eleverna som bor i Nynäshamns kommun ska kunna gå i skolan i vår 
kommun, måste vi dimensionera skolorna så att även alla dessa elever ryms i våra skolor, 

 

2 Länk till hela återremissyttrandet: 
https://sorundanet.se/2020-12-17/Sorundanet-Nynashamns-kommunparti-KS-aterremiss-etableringser 
sattning.pdf 
3 Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än 
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under 
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till Barn- och 
utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret. 
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vilket är vårt ansvar. Detta blir mycket svårt att genomföra om skattemedel samtidigt ska gå 
till etableringsstöd till fristående skolor som vill starta i vår kommun. 

 
Yrkande 
Med stöd av ovanstående yrkar vi avslag 

● till förslaget om etableringsstöd till Raoul Wallenberg AB för fristående verksamhet 
grundskola 

● till förslaget om etableringsstöd till Raoul Wallenberg AB för fristående verksamhet 
förskola. 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 
 
 

Lena Dafgård 
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, 
i Kommunstyrelsen och 
i Kommunfullmäktige 
samt ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 13(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60/22 BUN/2021/0246/002 

Svar på väckt ärende - Ändring i delegationsordningen 
gällande återtagning av delegation på samtliga punkter som är 
delegerade till arbetsutskottet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget om att samtliga delegationer som är 
tilldelade arbetsutskottet återtas.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Marcus Svinhufvud, (M), Tobias Östring, (L), Jimmy Norell, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD) och 
Lena Poolsaar (M), reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Den 26 november 2021 väckte Socialdemokraterna ett ärende gällande återtagning av delegation 
för punkt 5.1. i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Nämnden beslutade att 
överlämna ärendet till förvaltningen för beredning (§ 134/21). Den 27 januari 2022 väckte 
Socialdemokraterna ett nytt ärende gällande återtagning av ytterligare punkter i 
delegationsordningen som idag är delegerade till arbetsutskottet. I samband med väckandet av det 
ärendet återtog Socialdemokraterna det tidigare väckta ärendet. Nämnden beslutade att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning (§ 7/22).  
 
Socialdemokraterna anger i sin skrivelse att det finns exempel under innevarande mandatperiod då 
beslut har fattats i oenighet inom arbetsutskottet gällande uppsägning och förhyrning av lokaler och 
att detta har fått konsekvenser för aktuella verksamheter. Socialdemokraterna yrkar att delegation 
till arbetsutskottet för nedanstående punkter återtas och att beslut om dessa istället fattas i nämnd.  
 

1. 4.8.1. Beslut om att ingå överenskommelse med förening om att bedriva verksamhet 
tillsammans.  

2. 5.1. Tecknande och uppsägning av internhyresavtal.  
3. 5.2. Beställning av programhandling upp till en miljon kronor.  
4. 5.3. Genomförande av verksamhetsanpassning av lokal vid ökad årshyra om högst en miljon 

kronor.  
 
Förvaltningen bedömer att beslut delegerade till arbetsutskottet medger ett effektivt beslutsfattande 
i begränsad omfattning. Förvaltningen erfar att det bereder en större flexibilitet att arbetsutskottet 
kan fatta vissa beslut och ser samtidigt effektivitetsvinster genom att det fortfarande är möjligt att 
beslutet fattas i nämnd. Ärenden har möjlighet att hanteras skyndsamt vid behov genom behandling 
vid antingen arbetsutskottets eller nämndens sammanträde. De beslut som arbetsutskottet har 
möjlighet att fatta kan svara mot verksamheternas omedelbara behov, både ur praktiskt och 
pedagogiskt hänseende. Därmed föreslår förvaltningen att ärendets yrkande om att återta samtliga 
delegationer som är tilldelade arbetsutskottet avslås.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om att samtliga delegationer som är 
tilldelade arbetsutskottet återtas.  
 



 

PROTOKOLL Sida 14(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om att 
samtliga delegationer som är tilldelade arbetsutskottet återtas.  
 

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

Gill Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Rebecca Ädel, (SD), Emma Solander, (MP), yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt godkänd propositionsordning och finner att barn- och 
utbildningsnämnden avslår arbetsutskottets förslag till beslut.  

Marcus Svinhufvud, (M), Tobias Östring, (L), Jimmy Norell, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD) och 
Lena Poolsaar (M), reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0246/002-6 
Bilaga 1, Väckande av ärende, ändring i delegationsordningen (S) 
 

Skickas till 
Gill Lagerberg, (S)  
Akt  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61/22 BUN/2021/0252/061 

Svar på e-förslag - Kombinera skolskjuts med fritidshem 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse e-förslaget besvarat.  

Ärendet 
Den 7 december 2021 inkom ett e-förslag till barn- och utbildningsförvaltningen gällande att 
kombinera skolskjuts med fritidshem. E-förslaget vidarebefordrades av kommunstyrelseförvaltningen 
då det fått 30 röster eller mer enligt kommunens regler för e-förslag.  
 
Förslagsställaren beskriver att vårdnadshavare blir nekade skolskjuts vid en fritidshemsplacering och 
beskriver två scenarion varav det ena handlar om skilda vårdnadshavare med delad vårdnad samt 
ensamstående vårdnadshavare med skiftande arbetstider. Förvaltningen föreslår ingen ändring i 
enlighet med e-förslaget utan att det i och med förvaltningens 
bedömning ovan ska anses besvarat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse e-förslaget besvarat.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse e-förslaget besvarat.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0252/061-2 
Bilaga 1, E-förslag, kombinera skolskjuts med fritids 
 

Skickas till 
Förslagsställaren  
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av Skolinspektionsärenden januari-april 2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
skolinspektionen januari-april 2022.  

Ärendet 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 4.7.2 är rätten att på nämndens vägnar 
lämna yttranden till Skolinspektionen, med anledning av anmälningar från elever, vårdnadshavare 
eller andra, delegerat till skolchef förskola (SC fsk), skolchef grund-och grundsärskola (SC gr) eller 
förvaltningschef (FC). Vidare ska förvaltningen kvartalsvis redovisa de anmälningar till 
Skolinspektionen som inkommit till Nynäshamns kommun och som är pågående enligt beslut från 
BUN 2018-02-27 § 24/18. I bilaga 1 redovisas även när yttrandet lämnats och vilken delegat som 
lämnat yttrandet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till 
skolinspektionen januari-april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0001/002-28  
Bilaga 1, redovisning av anmälningar till Skolinspektionen januari-april 2022 

 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 17(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 63/22  

Information - reviderade kurs- och läroplaner 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, informerar om ärendet. Hon beskriver vilka 
förändringar som kommer att genomföras i kurs- och läroplanerna under år 2022. Nämnden har 
också möjlighet att inkomma med frågor.    

  



 

PROTOKOLL Sida 18(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 
Protokollsanteckningar  
Gill Lagerberg, (S), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Socialdemokraterna ser 
negativt på att obehöriga lärare anställs för ett läsår, innan eventuella sökanden har möjlighet att 
inkomma med ansökan, exempelvis nyexaminerade som inte slutat sin termin ännu.  

Ärendet 
1. Rapport nr 17/22 (BUN/2022/0001/002-26), delegationsbeslut 2022-03-17- 2022-03-21, 

gällande två anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

2. Rapport nr 17/22 (BUN/2022/0001/002-26), delegationsbeslut 2022-03-21, gällande två 
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

3. Rapport nr 15/22 (BUN/2022/0001/002-24), delegationsbeslut 2022-03-11 gällande 
tillsvidareanställning elevassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

4. Rapport nr 15/22 (BUN/2022/0001/002-24), delegationsbeslut 2022-03-22-2022-03-31 
gällande fyra tillsvidareanställning lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

5. Rapport nr 15/22 (BUN/2022/0001/002-24), delegationsbeslut 2022-03-14-2022-03-22 
gällande fyra visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  

 
6. Delegationsbeslut 2022-04-26 (BUN/2022/0001/002-29), gällande anställning av 

avdelningschef enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

7. Rapport nr 18/22 (BUN/2022/0001/002-32), delegationsbeslut 2022-04-27, gällande 
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

8. Rapport nr 18/22 (BUN/2022/0001/002-32), delegationsbeslut 2022-04-27, gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

9. Rapport nr 19/22 (BUN/2022/0001/002-33), delegationsbeslut 2022-04-19 – 2022-04-25 
gällande tre fritidshemsplaceringar enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  
 

10. Delegationsbeslut 2022-04-28 (BUN/2021/0002/041-29), gällande investeringsbeslut för 
staket Utsiktens förskola enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

11. Ordförandebeslut (BUN/2022/0001/002-41) delegationsbeslut 2022-05-11, gällande 
yttrande över revidering av detaljplan, enligt delegationsförteckningsnummer 4.7.3.  

12. Rapport nr 29/22 (BUN/2022/0001/002-52), delegationsbeslut 2022-04-20 gällande två 
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  

- 

Skickas till 
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65/22  

Anmälningsärenden 2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.  

Ärendet 
 

1. Förordnande av förvaltningschef (BUN/2022/0010/023-6), 2022-05-11 -2022-05-15, enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.3.1.  
 

2. Förordnande av förvaltningschef under sommaren 2022 (BUN/2022/010/023-5), enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.3.1.  
 

3. Förordnande av skolchef förskola (BUN/2022/00010/023-8) 2022-05-06-2022-05-16 enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.3.1. 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga de inkomna förslagen, klagomålen och 
synpunkterna till handlingarna. 
 

Ärendet 
1. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan, inkom 2022-04-09, svar 2022-04-11.  
2. Klagomål/kränkande behandling, Sunnerbyskolan, inkom 2022-04-25, svar 2022-04-26.  
3. Klagomål/kränkande behandling, Vanstaskolan, inkom 2022-04-25, svar 2022-04-27.  
4. Klagomål gällande hygienrutiner, Fagervik förskola, inkom 2022-04-25, svar 2022-05-02.  
5. Klagomål gällande bristande hygien, Fagervik förskola, inkom 2022-04-25. Avsändare 

anonym, svar till registratur 2022-04-29.  
6. Viaskolan sammanställning mars månad.  
7. Klagomål gällande skräpplockning, Cykelskogen förskola, inkom 2022-05-02, svar 2022-05-

04.  
 

- 

Skickas till 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-05-19 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan och skyddskommittén 
2022-05-19 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 2022-05-19. 

- 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-05-19 
Bilaga 2, protokoll skyddskommittémöte 2022-05-19 
 

- 
 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68/22  

Politikerrapport 
Rebecca Ädel, (SD) och Carl Marcus, (SD), berättar om sitt besök vid Svandammsskolan. Nämnden 
har också möjlighet att inkomma med frågor.  

Bengt-Göran Petersson, (KD), berättar om en kontakt med personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 23(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69/22  

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

- Utbildningsradions reportage vid Svandammsskolan.  
- Förskolans besök vid Reggio Emilia-institutet i Italien.   
- Besvarande av frågor som ställdes av Gill Lagerberg, (S), vid arbetsutskottets sammanträde. 

Frågorna gällde arbetet med elevers eventuella kunskapstapp, antal elever med 
problematisk skolnärvaro som SOF och BUF arbetar tillsammans med samt antal elever med 
hemundervisning. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, redovisar statistik 
samt åtgärder för ”utbildningsskuld”. Katarina Malmström, avdelningschef stöd och 
utveckling, redovisar statistik över samarbeten.  

- Besvarande av fråga som ställdes av Gill Lagerberg, (S), vid arbetsutskottets sammanträde 
gällande gränsdragning mellan hyresgäst och (extern) hyresvärd, vid exempelvis 
anpassningar eller reparationer.  

 

 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70/22  

Övriga frågor 
Rebecca Ädel, (SD), anmäler politikerrapport. Ärendet behandlas under § 68 Politikerrapport.  

Gill Lagerberg, (S), anmälde ett antal övriga frågor vid arbetsutskottets sammanträde som besvaras 
under § 69 Aktuellt från förvaltningen.  

Bengt-Göran Petersson, (KD), anmäler politikerrapport. Ärendet behandlas under § 68 
Politikerrapport.  
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