PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

Plats och tid

Landsort och Teams, 2020-11-18 kl. 13.00-16.29

Beslutande

Marcus Svinhufvud, (M), ordförande
Tobias Östring, ersätter Mikael Persson, (L), vice ordförande via Teams
Jimmy Norell, (M)
via Teams
Lena Poolsaar, (M), ersätter Maud Sjödén, (C) §§ 164-165, via Teams
Maud Sjödén, (C), §§ 166-178
via Teams
Bengt-Göran Petersson, (KD)
via Teams
Gill Lagerberg, (S), 2:e vice ordförande via Teams
Johan Forsman, (S)
via Teams
Ingrid Bergander, (S)
via Teams
Emma Solander, (MP)
via Teams
Lena Dafgård, (SN)
via Teams
Donald Löfving, (SD)
via Teams

Icke tjänstgörande ersättare

Lena Poolsaar, (M), §§ 166-178
Christer Dahl, (S)
Amanda Hedström, (S)
Carl Marcus, (SD)

via
via
via
via

Teams
Teams
Teams
Teams

Övriga deltagare
Se sid. 2

Paragrafer
§§ 164-178

Justeringens plats och tid

Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen. 2020-11-23 kl. 12.00.

Underskrifter

Marcus Svinhufvud, (M)
Ordförande

Gill Lagerberg, (S)
Justerare

Carolin Sjöstrand
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
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Anslaget sätts upp: 2020-11-23
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Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, via Teams
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, via Teams
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, via Teams
Tina Persson, skolchef förskola, via Teams
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling, via Teams
Carolina Wallberg, controller, via Teams
Lena Birkmanis, rektor Nynäshamns gymnasium §§ 164-165, via Teams
Anneli Sahlin, rektor Campus Nynäshamn §§ 164-165, via Teams
Helena Rydberg-Granath, HR, via Teams
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M), via Teams
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare, (SN), via Teams
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare, (S), §§ 165-178 via Teams
Personalrepresentant, Vision, via Teams
Personalrepresentant, Lärarnas Riksförbund, via Teams
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 164/20

Fastställande av dagordning

§ 165/20

Information - Betyg, bedömning och måluppfyllelse, gymnasiet och Campus
Beslutspunkter

§ 166/20

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 med internbudget,
investeringsbudget och internkontrollplan

§ 167/20

Fastställande av ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående förskolor, skolor,
fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2021
vid försäljning av särskoleplatser

§ 168/20

Förskole- och skolplatser i Ösmo

§ 169/20

Samverkansöverenskommelse om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

§ 170/20

Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande

§ 171/20

Av ledamot väckt ärende - Provtagningar i Tallbackaskolan

§ 172/20

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-11-18

§ 173/20

Redovisning av delegationsbeslut 2020-11-18

§ 174/20

Protokoll F-samverkan 2020-11-05

§ 175/20

Anmälningsärenden 2020-11-18

§ 176/20

Politikerrapport

§ 177/20

Aktuellt från förvaltningen

§ 178/20

Övriga frågor

Justerarsignaturer
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§ 164/20

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hur arbetsutskottets protokoll presenteras vid
nämndhandlingarnas utskick och önskar att det tydliggörs.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande protokoll från gemensamma arbetsutskott.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande handlingsplan/riktlinjer vid hot och våld i skolan.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rådande läge med anledning av covid-19.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
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§ 165/20

Information - Betyg, bedömning och måluppfyllelse, gymnasiet
och Campus
Lena Birkmanis, rektor Nynäshamns gymnasium, informerar om betyg och måluppfyllelse på
Nynäshamns gymnasium. Hon beskriver yrkes- respektive högskoleförberedande examens krav för
godkänt betyg. Vidare ger hon statistik gällande studieresultat inom länet och kommunen.
Anneli Sahlin, rektor Campus Nynäshamn, informerar om bedömning och måluppfyllelse för
vuxenutbildningen på Campus. Vidare beskriver hon Campus programutbud och betygsstatistik
gällande desamma.
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BUN/2020/0002/041

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 med
internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

anta
anta
anta
anta

Verksamhetsplan 2021.
Internbudget för 2021.
Investeringsbudget för 2021.
Internkontrollplan 2021.

j

Föredrag

Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, föredrar en övergripande sammanfattning av
verksamhetsplan samt intern- och investeringsbudget. Vidare uppmärksammar hon den nya
informationen som framkommit sedan nämnden senast fick information om arbetet med
verksamhetsplanen.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett skriftligt, särskilt yttrande som bilägges protokollet som med
bilaga A.
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett skriftligt, särskilt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
B.
Emma Solander, (MP), inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga C.
Donald Löfving, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet gällande samtliga attsatser.
Gill Lagerberg, (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet gällande att-sats
3, anta Investeringsbudget för 2021.
Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet gällande att-sats 3,

anta Investeringsbudget för 2021.

Ärendet

Verksamhetsplan
Mål och budget 2020-2023 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 nämnd 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.

Justerarsignaturer
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Internbudget och investeringsbudget
En god ekonomisk hushållning innebär att barn- och utbildningsnämnden ska arbeta för
kostnadseffektiva lösningar med bibehållen kvalitet. Det innebär att effektiviseringar inte ska ske på
bekostnad av medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter och service. Stora utmaningar
och investeringar väntar när kommunen växer. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns
behov av nya förskole- och skollokaler samt behov av att rusta det befintliga beståndet. Prioriterade
inriktningar för kommunen är en tydlig process vad gäller utnyttjande och ändamålsenliga lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan, internbudget och
investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2021. Kommunfullmäktige har fastställt Måloch budget 2021 för Nynäshamns kommun. Barn- och utbildningsnämnden har i fördelningen
erhållit ett kommunbidrag på 686,0 mnkr. Jämfört med 2020 års justerade budget är det en ökning
med 20,9 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden erhåller i ramen en kompensation för ökade
personalkostnader på 2,2 procent och 1,5 procent på driftskostnader. Det tillsammans med
kompensation för lokalkostnader och volymkompensation uppgår till 20,9 mnkr. Fördelningen
baseras på en uppräkning av 2020-års budget. Det innebär att storleken på budgetramen före
uppräkning med 20,9 mnkr, är då 2020-års effektiviseringar är genomförda. Sedan ramen räknades
fram har två omorganisationer genomförts, Familjecentralen har överförts till Socialnämnden och en
ekonomtjänst har centraliserats till ekonomiavdelningen som tillhör Kommunstyrelsens
ansvarsområde. Det motsvarar cirka 2,1 mnkr vilket kommer att justeras via bokföring.
Förvaltningen beräknar att nämnden kommer att erhålla cirka 41,2 mnkr i statsbidrag från
Skolverket under 2021. Andra statsbidrag kan tillkomma, som ännu inte är kända av förvaltningen.
Beloppen är preliminära.
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört årliga besparingar för att
minska nämndens kostnader. Pris- och löneökningar har ej varit fullt kompenserade vilket har lett till
besparingskrav på nämnden om cirka 10,5-14,0 mnkr årligen. Inför 2020 års budget, fick nämnden
inte full kompensation för pris- och löneökningar. Vidare fick nämnden inte full kompensation för
lokalkostnadssökningar som uppstod till följd av underhåll och investeringar i de fastigheter som
nämnden driver verksamhet i. Sammantaget blev besparingskravet för 2020 högre än tidigare år.
Till 2021 får nämnden en partiell kompensation för ökade kostnader för personal och övriga
driftskostnader. Nämnden får också kompensation för ökade barn- och elevvolymer och för
tillkommande lokalkostnader. Anledningen till att kompensationen bedöms som partiell är på grund
av att den inte är i paritet till Sveriges kommuner och regioners (SKR) index på hur
kostnadsutvecklingen bedöms se ut under 2021.
Internkontrollplan
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.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta Verksamhetsplan 2021.
2. anta Internbudget för 2021.
3. anta Investeringsbudget för 2021.
4. anta Internkontrollplan 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn-och utbildningsnämnden beslutar att:

Justerarsignaturer
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2.
3.
4.
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anta Verksamhetsplan 2021.
anta Internbudget för 2021.
anta Investeringsbudget för 2021.
anta Internkontrollplan 2021 under förutsättning att tillägg görs i internkontrollplanen gällande
kontroll av genomförande av avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av att
lärartjänster tillsatta av obehöriga lärare utlyses.

Yrkanden

Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut gällande att-sats 1, anta
Verksamhetsplan 2021 och att-sats 2, anta Internbudget för 2021, med hänvisning till sitt särskilda,

skriftliga yttrande.

Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till att-sats 3, anta Investeringsbudget för 2021 och att-sats 4, anta

Internkontrollplan för 2021 under förutsättning att tillägg görs i internkontrollplanen gällande
kontroll av genomförande av avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av att lärartjänster
tillsatta av obehöriga lärare utlyses.

Gill Lagerberg, (S), yrkar avslag till att-sats 1, anta Verksamhetsplan 2021 och att-sats 2, anta
Internbudget för 2021, med hänvisning till sitt särskilda skriftliga yttrande.
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 4, Internkontrollplanen för

2021 under förutsättning att tillägg görs i internkontrollplanen gällande kontroll av genomförande av
avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av att lärartjänster tillsatta av obehöriga lärare
utlyses.
Gill Lagerberg yrkar att barn- och utbildningsnämnden till fullmäktige äskar tilläggsbidrag på 20
miljoner kronor.
Emma Solander, (MP), yrkar avslag till att-sats 1, anta Verksamhetsplan 2021 och att-sats 2, anta
Internbudget för 2021, med hänvisning till sitt särskilt skriftliga yttrande.
Marcus Svinhufvud, (M), och Bengt-Göran Petersson (KD), yrkar bifall till samtliga att-satser i
arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition 1

Bifall eller avslag till att-sats 1, anta Verksamhetsplan för 2021.

Proposition 2

Bifall eller avslag till att-sats 2, anta Internbudget för 2021.
I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på
bifall eller avslag till Socialdemokraternas förslag gällande hemställan hos kommunfullmäktige.

Proposition
Proposition 1

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller att-sats 1, anta Verksamhetsplan för 2021.
Votering begärd.

Omröstningsresultat

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

Justerarsignaturer
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Ja-röst – bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst – avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Avstår från att rösta – avstår från att delta i beslutet.
JA
Marcus Svinhufvud, (M)

X

Jimmy Norell, (M)

X

Tobias Östring, (L)

X

Maud Sjödén (C)

X

Bengt-Göran Petersson (KD)

X

NEJ

Gill Lagerberg, (S)

X

Johan Forsman, (S)

X

Ingrid Bergander, (S)

X

Emma Solander, (MP)

X

Lena Dafgård, (SN)

X

Donald Löfving, (SD)

AVSTÅR

X

Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstående röst finner ordförande med ordförandes utslagsröst att
barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla att-sats 1, anta Verksamhetsplan 2021.
Gill Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Emma Solander, (MP) och Ingrid Bergander, (S), reserverar
sig mot beslutet.

Proposition 2

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller att-sats 2, anta Internbudget för 2021.
Votering begärd.

Omröstningsresultat

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst – bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst – avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Avstår från att rösta – avstår från att delta i beslutet.
JA
Marcus Svinhufvud, (M)

X

Jimmy Norell, (M)

X

Tobias Östring, (L)

X

Maud Sjödén (C)

X

Bengt-Göran Petersson (KD)

X

NEJ

Gill Lagerberg, (S)

X

Johan Forsman, (S)

X

Ingrid Bergander, (S)

X

Emma Solander, (MP)

X

Lena Dafgård, (SN)

X

Donald Löfving, (SD)

Justerarsignaturer
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Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstående röst finner ordförande med ordförandes utslagsröst att
barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla att-sats 1, anta Verksamhetsplan 2021.
Gill Lagerberg, (S), Ingrid Bergander, (S), Emma Solander, (MP) och Lena Dafgård, (SN) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1,
2,
3,
4,

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021
Internbudget 2021
Investeringsbudget 2021
Internkontrollplan BUN 2021

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Controller
Skolchefer
Avdelningschefer
Kommunikatör
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-11-18

Särskilt yttrande beträffande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 med
internbudget, investeringsbudget och internkontrollplan
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden, BUN, har erhållit ett kommunbidrag på 686,0 mnkr i Mål och budget för
2021. Förra året, 2020 fick BUN ett besparingskrav på ca 30 mnkr. Detta har inneburit besparingar i form
av minskad personaltäthet och ökande klasstorlekar. Förvaltningen bedömer att den nuvarande låga
barn- och elevpengen kommer att kräva en övergång till stora enheter, såväl inom skola som förskola,
om budgetramen för BUN ska ha en möjlighet att hållas. De senaste årens besparingar genom utebliven
uppräkning av elevpengen har resulterat i klasstorlekar på uppemot 30 elever vilket krävs för att
rektorsområdenas ekonomi ska gå runt. Vid vissa skolenheter riskerar man får ett elevantal omkring runt
20 elever, t.ex. beroende på att 22-30% av eleverna pendlar ut från kommunens skolor till andra skolor
utanför kommunen, vilket blir kostsamt. I grundskolorna ökar antalet elever i behov av särskilt stöd och
det är svårt att ge dessa elever det stöd de behöver inom ramarna för den befintliga organisationen.
Samtidigt är problemet också att när verksamheternas organisation och ekonomi är så “slimmade”, finns
det inte längre utrymme för att möta varje elev utifrån dennes behov. Detta innebär att antalet elever som
är i behov av särskiljande lösningar också ökar. En kommun får inte göra nedskärningar i utgifter för
tilläggsbelopp och verksamhetsstöd utifrån besparingskrav utan utgångspunkten ska vara att elevers
behov av stöd ska kunna tillgodoses. Trots detta är budgeten för för enskilda elever i behov av särskilt
stöd under år 2021 6,5 miljoner, dvs. lika lite som under 2020.
När man läser målen för BUN blir man förvånad. I tabellerna finns utfall från 2015-2019 och målvärde
från 2021 till 2024, men år 2020 saknas helt i tabellerna. Detta innebär också att när man räknar upp
målvärdena med ungefär 1 från ett år till nästkommande år, så blir det istället en uppräkning på 1 på två
år, dvs. t.ex. 60 för 2019 och 61 för 2021. Ambitionen att förbättra minskar alltså särskilt mycket mellan
år 2019 och 2021. Ännu mer intressant blir detta när man läser under Aktiviteter på sidan 6: “Till
respektive mål kan aktiviteter kopplas. Aktiviteterna beskriver uppdrag till förvaltningen inom respektive
nämndmål/delmål. Aktiviteterna ska utgå ifrån den uppföljning som har gjorts av föregående år
och vara insatser som bidrar till att uppfylla nämndmålet/delmålet.” Då måste man fråga sig hur det
ska gå till om föregående år, dvs. 2020 ska vara utgångspunkten. Hur ska man hantera det när man inte
har gjort någon mätning 2020?!
När man sedan kommer till Indikatorsområden är utfallet i stället presenterat i omvänd kronologisk
ordning jämfört med ovanstående, dvs. 2020-2018. Det skulle verkligen underlätta för läsaren om den
kronologiska ordningen var lika i alla tabeller, dvs. från vänster till höger och inte ibland från höger till
vänster. Många rutor är tomma. Förkortningar som t.ex. V-h och V-bredd används utan förklaring.

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

Under Delmål 1.2: “Kommunens grundskolor och fritidshem stödjer eleverna i att nå målen för
utbildningen och utvecklas så långt som möjligt.” I motivtexten står det på sidan 8: “Ett
undervisningssammanhang som präglas av studiero ger såväl elever som pedagoger goda
förutsättningar att lyckas. Med studiero avses att sammanhanget ska präglas av ett sådan klimat att
undervisning och lärande gynnas.” Ändå är målvärdet för 2021 och 2022 bara att 69% av eleverna i
årskurs 5 och 62% av eleverna i årskurs 8 har studiero, (s. 4).
När det gäller den digitala utvecklingsplanen och strategin för digitalisering i BUN:s verksamheter (s. 15),
står det om införskaffande av hårdvara och etablering av nya arbetssätt och förhållningssätt, men inte ett
ord är nämnt om kompetensutveckling av lärarna för att de ska få möjlighet att tillägna sig nya arbetssätt
och förhållningssätt.
Under nämndmål 3: “Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning.” (s.
20), står det: “Det innebär att effektiviseringar inte ska ske på bekostnad av medborgarnas nöjdhet med
nämndens verksamheter och service.” Samtidigt visas en tabell där grundskolan i vår kommun har en
nettokostnadsavvikelse på -10,8% för år 2019! Detta innebär att grundskolan kostar 36 miljoner mindre
i vår kommun än vad den kostar i en annan motsvarande kommun.

För att uppnå “god kvalitet” är lärarnas behörighet av största betydelse. Ändå ligger vår kommun under
riksgenomsnittet för 2019 angående andelen anställda förskollärare, lärare och fritidspedagoger som har
en pedagogisk högskoleexamen. Om man sedan ser att bara 35% av medarbetarna i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter upplever att deras arbetsbelastning är acceptabel jämfört med 43% i
övriga verksamheter, blir man mycket orolig för hur vår kommun ska kunna behålla och rekrytera fler
behöriga pedagoger. Ännu mer orolig blir man av resultatet från Lärarförbundets ranking 2020 då vår
kommun är på plats 273 av 290, https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun. Detta gynnar inte
rekryteringen av nya behöriga lärare och det är inte heller säljande för att få de elever, som dagligen
pendlar ut från vår kommun för att gå i skola i en annan kommun, att återvända till vår kommun. Snarast
kan en sådan ranking få fler elever att söka sin skolgång utanför vår kommun. Vi kan inte spara oss ur
den nedåtgående spiral som har varit i flera år utan vi måste satsa oss ur denna situation!
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Med hänvisning till det Mål- och budgetförslag samt ekonomisk plan för 2021-2024 som vi i Sorundanet
Nynäshamns kommunparti lade fram i kommunfullmäktige i oktober 2020, var BUN:s budgetutrymme
700 miljoner1 jämfört med Alliansens 686 miljoner. Vår ökade budgetramen skulle inte lösa alla problem,
men det skulle förbättra situationen avsevärt för BUN för 2021.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det tydligt utifrån ovanstående att verksamhetsplanen och internbudgeten för
2021 inte överensstämmer. Efter flera år av stora besparingar i BUN verksamheter, har smärtgränsen
nåtts för flera år sedan och nu går det inte längre att ta ansvar för ytterligare besparingar som drabbar
våra barn och ungdomar, som är vår kommuns framtid. Det drabbar också pedagogerna som ska hjälpa
våra barn och ungdomar att få en bra framtid med ljusa framtidsutsikter. Man kan inte sätta upp
övergripande mål som: 1. Barn, elever, studenter och pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag (s. 4),
2. Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid (s. 5), Kommunens verksamheter håller
god kvalitet och god ekonomisk hushållning, (s. 5) och sedan inte tilldela medel för att kunna uppfylla
dessa mål.

Yrkande
Vi yrkar på avslag till:
1. att anta Verksamhetsplan 2021
2. att anta Internbudget för 2021

Vi yrkar bifall till:
3. att anta Investeringsbudget för 2021
4. att anta Internkontrollplan för 2021 under förutsättning att tillägg görs i internkontrollplanen
gällande kontroll av genomförande av avslutningssamtal/avslutningsenkäter samt kontroll av att
lärartjänster tillsatta av obehöriga lärare utlyses.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen
samt i kommunfullmäktige

1

Den utökade ram för BUN innebar en skattehöjning på 50 öre.
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Nynäshamn, 2020-11-18
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer §166/20

Yttrande över Verksamhetsplan och Internbudget 2021
Socialdemokraterna har idag yrkat avslag till föreslagen verksamhetsplan samt
internbudget för 2021då vi inte anser att de två korrelerar med varandra. Vi har också
yrkat på att nämnden bör äska ett utökat nämndbidrag på 20 miljoner av
kommunfullmäktige.
Alliansens förslag till en verksamhetsplan där förutsättningar ska ges för att utveckla
undervisningen, och förbättra verksamheten så att alla elever ska bli bemötta utifrån deras behov och
förutsättning, tillsammans med en underbudgeterad internbudget och fortsatta
besparingar går inte alls ihop. Samtliga verksamheter inom barn-och
utbildningsnämndens område är i behov av utökad ram, men i synnerhet
grundskolan. En skattehöjning hade verkligen behövts.
När det gäller den tillåtna kostnaden för grundskolan kan vi i det kommunala
jämförelseverktyget Kolada hitta siffror för Södertörnskommunerna 2019. De visar
tydligt att undervisningskostnaden per elev i år 1-9 i Nynäshamn är låg. Mycket låg.
Ja, klart i botten av alla Södertörnskommunerna, och näst lägst av alla 26 kommuner
i Stockholms län. Endast Norrtälje har en lägre tillåten kostnad för undervisning än
Nynäshamn. Kostnaden är i jämförelse med Stockholm och kommunerna på
Södertörn enligt följande …
Stockholm 78.475 kr/elev
Södertälje
72.225 kr/elev
Salem
71.023 kr/elev
Huddinge
67.835 kr/elev
Nacka
67.344 kr/elev
Haninge
66.125 kr/elev
Botkyrka
64.365 kr/elev
Nykvarn
63.007 kr/elev
Nynäshamn 59.264 kr/elev
Bara skillnaden i kostnad för grundskolan mellan Nynäshamn och Södertälje är ca. 40
miljoner för samma antal elever. Skillnaden emot Stockholm är 55 miljoner.
Därutöver finns skillnader i kostnader för annan verksamhet inom barn- och
utbildningsnämndens område. Vi kan konstatera att vi saknar en likvärdig skola.
Slutsatsen vi drar av bottennoteringen när det gäller undervisningskostnaden per elev
i grundskolan år 1-9, tillsammans med bottenplaceringen i Lärarförbundets
rankinglista över bästa skola 2020, blir att skolan inte prioriteras på något sätt i
Nynäshamn, och är klart underfinansierad.
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Något samband mellan verksamhetsplan och budget finns inte och någon risk- och
konsekvensanalys är inte heller gjord.
Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse beskrivit hur förskola och skola under de
senaste åren har minskat sin personaltäthet och ökat antal barn och elever i varje
grupp. En framtid som går åt fel håll med fortsatta besparingar.
En framtidsvision vi socialdemokrater inte delar. Vi ställer oss också positiva till en
föreslagen genomlysning av skolans verksamhet för ökad likvärdighet.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

Barn och Utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Datum 18/11 2020

166/20 Yttrande gällande Verksamhetsplan och internbudget.
Miljöpartiet yrkar idag avslag på verksamhetsplanen samt internbudget för 2021 då vi inte
instämmer med Alliansens förslag på prioriteringar.
Miljöpartiets skulle vilja se mer fokus på satsningar när det gäller:
En jämlik skola. Oavsett vilken skola du går på ska du veta att du får en god utbildning och
stöd av vuxna på det sätt du behöver. Miljöpartiet har bidragit till att genomföra satsningar på
skolor med sämre resultat och det arbetet vill vi utveckla mer. Alla skolor i Nynäshamn ska
hålla en hög kvalitet. Vi vill också hitta sätt att få mer blandade elevgrupper, exempelvis
genom att slå ihop skolor. Vi vill dessutom ge läxhjälpsstöd till föräldrar och barn, samt
möjliggöra utevistelse och ökad rörelse utomhus genom mer gröna skolgårdar.

Bra arbetsmiljö för elever och personal. Lärarna
är grunden för en bra skola. Lärarnas
arbetssituation behöver förbättras genom ökad möjlighet till kompetensutveckling, mindre
administration, annan personal som kan ta över till exempel rastvaktning, viss
administration, pedagogiska måltider med mera. Starkare elevhälsoteam stödjer inte bara
eleven som mår dåligt, utan avlastar också läraren i sitt uppdrag. För yngre barn i förskolan
vill vi fortsätta arbeta för mindre barngrupper. Under de kommande åren finns ett behov av
att bygga nya skolor i Nynäshamns kommun - de ska vara kemikaliefria så långt det går och
ha gröna, lekfullt utformade gårdar som främjar rörelse. När skolor byggs och renoveras ska
eleverna vara med och bidra med inflytande. Skolor ska byggas så att det går att duscha
enskilt och äta lunch i en trevlig och lugn miljö som ger ro och möjlighet till återhämtning.
Lugna trygga korridorer är också en viktig del i en god arbetsmiljö för eleverna. Lärarna
måste få tillgång till arbetsrum som är funktionella, trevliga och där alla ryms.
Inflytande och normkritik. Skolan ska ge unga den demokratiska grunden som vårt
samhälle bygger på. Skolan ska förse alla elever med de verktyg de behöver för att delta i
demokratin och samhällslivet - skolan ska arbeta med de demokratiska och entreprenöriella
kompetenserna, med ungas rätt till inflytande och samverka med det närliggande samhället
för att öka ungas möjligheter. Utbildning ska vara befriande - inte begränsande.

Lärande för en hållbar utveckling. För att stoppa klimatförändringarna och klara av andra
miljöproblem måste vi arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i skolan. Vi vill skapa fler
möjligheter för skolor att ta ut elever i staden och i naturen i undervisningssyfte. Vi vill också
bygga ett klimatcenter i samband med Naturskolan som visar elever och allmänheten hur
naturen och samhället samverkar. Lärande för hållbar utveckling kan integreras i flera olika
ämnen och skapa vidare perspektiv för eleverna om vad hållbarhet handlar om.
Livslångt lärande. Det är viktigare än någonsin att utbildningssystemet är flexibelt
och kan möta människor i olika skeden av livet. Vuxenutbildningen har en central
funktion när vi behöver komplettera kunskaper, få behörighet till högre studier, få
nya möjligheter på arbetsmarknaden eller bara utveckla oss själva som tänkande
framgång är att att se till de resurser som är utmärkande för Nynäshamn som både stad och
stadsnära landsbygd. Vi har havet, skogen, kulturlandskapet och samtidigt nära med
pendlingsavstånd till både Stockholm och Södertälje.
Miljöpartiets prioriteringar för Barn och utbildningsnämndens 2021:
❏ Tillsätta medel
❏ Förskolor och skolor ska byggas
❏ Barn & Utbildningsnämnden ges inga besparingskrav år 2021-2024
❏ Minska barngrupperna i förskolan
❏ Återkomma med beskrivning av hur barngruppernas storlek kan hållas nere genom
utbyggnad av fler förskolor med andra lokallösningar än idag som möjliggör
mindre/uppdelade grupper på ett annat sätt än vad som är möjligt med dagens
lokaler.
❏ Möjliggöra arbetskläder till förskolepersonalen.
❏ Stärka arbetet med samverkan skola-arbetsliv så att barn och unga tidigt får kunskap
om möjligheter i arbetslivet och vägar dit.
❏ Stärka arbetet med elevers psykiska hälsa, genom stärkt samverkan med BUP och
socialnämndens förebyggandeenhet och ökad kompetensutveckling hos lärare och
rektor om barn och ungas psykiska hälsa.
❏ Mer gröna skolgårdar som motiverar till mer lek och rörelse för en bättre psykisk och
fysisk hälsa.
❏ Fullfölja ambitionerna med IT-satsningen på alla skolor
❏ Stärka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom riktade satsningar på de
skolor som uppvisar både störst psykisk ohälsa bland unga och lägst studieresultat.
❏ Barn & Utbildningsnämnden ska hitta nya sätt att komma åt Nynäshamns låga
studieresultat och resultatet för bästa “skolkommun” I samråd med KS/Enheten för
social hållbarhet, Socialnämnd. Verksamheten ska fokusera på att hitta långsiktiga
modeller för hur barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv på deras hemsituation,
studiemotivation, studiebakgrund, psykiska och fysiska hälsa kan stödjas både
individuellt och i sin familjesituation för att nå bättre hälsa och högre studieresultat.
❏ Barn & Utbildningsnämnden ska inom ram möjliggöra att minst 10 klasser årligen gör
besök på gårdar där skolmat producerats, i linje med kommunens krav i
måltidsupphandling.

Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18
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BUN/2020/0002/041

Fastställande av ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående
förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk
omsorg samt ersättningstabell 2021 vid försäljning av
särskoleplatser
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2021 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2021-01-01.
2. fastställa ersättningstabellen 2021 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2021-01-01.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Ärendet

Ärendet har handlagts av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samråd med barn-och
utbildningsförvaltningen.
Riksdagen har fattat beslut om bidragsregler för fristående förskoleklass och skola samt enskilt
bedrivna förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förvaltningen har utifrån reglerna och med
utgångspunkt i gällande kategorisering för grundskolans ersättningar arbetat fram ett förslag till en
ersättningstabell för bidragsgivningen 2021. Även kommunens ersättningstabell för försäljning av
särskoleplatser har setts över och uppdaterats.
Förvaltningen har med utgångspunkt från den av barn-och utbildningsnämnden antagna
internbudgeten 2021 arbetat fram en ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående förskolor,
skolor, fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt en ersättningstabell vid försäljning
av särskoleplatser. Förskolan har i budgeten indelats enligt gällande ersättningskategorier.
Ersättningstabellen till fristående huvudmän omfattar generella grundbelopp och tilläggsbelopp.
Tilläggsbeloppet är för modersmål. Ersättningstabellen för särskoleverksamhet är som tidigare
åldersindelad 1-6 och 7-9 och nivådifferentierad i varje åldersgrupp i fem steg 1-4 med fasta belopp
och med nivå 5 som öppen kategori där beloppsnivå fastställs efter överenskommelse mellan
parterna.
Ersättningsnivån till förskolan när föräldraavgift betalas till hemkommunen för 1-3 och 4-5 år ökar
från 144 620 kronor per barn och år 2020 till 145 099 kr år 2021 respektive från 128 096 kronor per
barn och år 2020 till 128 245 kronor år 2021. Ersättningsnivån till pedagogisk omsorg när
föräldraavgift betalas till hemkommunen ökar från 103 886 kronor per barn och år 2020 till 118 645
kronor per barn och år 2021. Ersättningsbeloppet till grundskolans årskurs F-2 år 2021 uppgår till 72
856 kronor per elev att jämföra med 2020 års ersättningsnivå på 70 579 kronor per elev.
Ersättningsnivån för år 2021 till grundskolans årskurs 3-5 uppgår till 77 565 kronor per elev jämfört
med 75 133 kronor per elev år 2020.
Ersättningsnivån till grundskolans årskurs 6-9 år 2021 uppgår till 90 014 kronor per elev och år
jämfört med 87 602 kronor per elev 2020. I enlighet med det resursfördelningssystem som tillämpas
för de egna skolorna utgår samma ersättning för placering i fritidshem oavsett årskurs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18
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Ersättningsbeloppet 2021 uppgår, när föräldraavgift betalas till hemkommunen, till 37 051 kronor
per barn att jämföra med 2020 års ersättningsnivå på 35 545 kronor per barn.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2021 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2021-01-01.
2. fastställa ersättningstabellen 2021 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2021-01-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2021 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2021-01-01.
2. fastställa ersättningstabellen 2021 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2021-01-01.

Yrkanden

Donald Löfving, (SD), Bengt-Göran Petersson, (KD), Jimmy Norell, (M) och Marcus Svinhufvud, (M)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-9
Bilaga 1, ersättningstabell 2021 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskolor och fritidshem
Bilaga 2, ersättningstabell 2021 vid försäljning av särskoleplatser

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18
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BUN/2020/0015/291-

Förskole- och skolplatser i Ösmo
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för att ta fram en exakt kostnadskalkyl för en renovering och eventuell
ombyggnation av Tallbacka hus A och B, samt att miljö-och samhällsbyggnaden skyndsamt
återrapporterar resultaten av denna kostnadskalkyl till barn-och utbildningsnämnden.
2. godkänna att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av Tallbacka hus A och B
belastar nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvarsområde.
3. ge miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i paviljongerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola, under
förutsättning att renovering/ombyggnation genomförs.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga D.
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
E.
Lena Dafgård, (SN) och Emma Solander, (MP), reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden godkände en behovsanalys för skolplatser i Nynäshamns tätort och
Ösmo i december 2019 (§ 162/19) vilken överlämnades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som underlag för en förstudie. Förstudien var klar 2020-05-18 och beskriver 4 scenarier:
Scenario 1: Tallbackaskolan renoveras och fortsätter att användas. Vanstaskolan ersätts med en ny
skola för att täcka det resterande behovet.
Scenario 2: Tallbacka- och Vanstaskolan ersätts med en ny stor skola.
Scenario 3: Tallbackaskolan avvecklas och en ny skola om 100 elever (en-parallellig F-3) byggs i
antingen i Källberga eller Segersäng. Vanstaskolan ersätts med en ny skola.
Scenario 4 :Tallbackaskolan renoveras. En liten skola (Källberga eller Segersäng) byggs och
Vanstaskolan ersätts med en ny skola.
Förstudien påpekar att barn- och utbildningsnämnden, först och främst, bör ta ställning till om
Tallbacka ska renoveras eller om en ny skola även ska ersätta Tallbacka. När renovering av
Tallbacka är klar frigörs de paviljonger där verksamheten idag är evakuerad. Om dessa kan
användas för förskoleverksamhet kan platsbristen i Ösmo avhjälpas till permanent lösning är på
plats.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för renovering av Tallbacka hus A och B.
2. godkänna att kostnad för projektering av renovering av Tallbacka hus A och B belastar
nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom nämndens
ansvarsområde.
3. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i paviljongerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn-och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för att ta fram en exakt kostnadskalkyl för en renovering och
eventuell ombyggnation av Tallbacka hus A och B, samt att miljö-och samhällsbyggnaden
skyndsamt återrapporterar resultaten av denna kostnadskalkyl till barn-och
utbildningsnämnden.
2. godkänna att kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av Tallbacka hus A och
B belastar nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger
inom nämndens ansvarsområde.
3. ge miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i paviljongerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola,
under förutsättning att renovering/ombyggnation genomförs.

Yrkanden

Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till samtliga att-satser i arbetsutskottets förslag till beslut, med
hänvisning till sitt särskilda skriftliga yttrande. Emma Solander, (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds,
(SN), avslagsyrkande.
Marcus Svinhufvud, (M) och Bengt- Göran Petersson, (KD), 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 i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0015/291-37
Förstudie Skolplatser i Ösmo
Förstudie Förskoleplatser i Ösmo

Skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Skolchef grund- och grundsärskola
Skolchef förskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-11-18

Avslagsyrkande gällande Förskole- och skolplatser i Ösmo
Bakgrund
Tallbackaskolans hus A och B står idag tomma p.g.a. att de behöver renoveras för att kunna användas.
En konsult har gjort minst en undersökning varje år sedan 2015, men de ﬂesta bristerna och problemen
har inte åtgärdats. Att bara göra undersökningar utan att åtgärda de brister som har framkommit i
undersökningarna, blir mycket kostsamt och ger ingen bättre miljö för vare sig elever och medarbetare.
Enligt undersökningarna behöver ytterväggarna bytas från tegel till trä, golvet behöver bytas och i den
bifogade rapporten är det tydligt att takstolarna i hus A, B, C är hälsovådliga, p.g.a. tryckimpregnerat
virke och PAH (förekommer i kreosot, stenkolstjära, slaggaska och liknande material). Detta innebär
också att för att kunna byta takstolarna, måste taket tas bort. Även detta blir mycket kostsamt. Den
kostnadskalkyl för renovering av ovanstående är översiktlig och den är inte en detaljerad kostnadskalkyl
utifrån förutsättningarna och åtgärderna som behöver vidtas just i Tallbackaskolan. Det kan tilläggas att
också hela rörsystemet har passerat sin livslängd och behöver bytas i hus A,B och C. För mer
information och faktaunderlag, se bifogade bilagor.
Med erfarenheterna från kostnadskalkylen i Sunnerbyskolan i färskt minne, där renoveringen blev så
kostsam att projektet ﬁck avbrytas, har vi svårt att se att vår kommun ska lägga 50-60 miljoner eller mer
på att renovera en skola för att den ska kunna användas i 10-15 år, förutsatt att inte ﬂer problem
upptäcks, vilket naturligtvis skulle öka kostnaderna ytterligare.
Vi vänder oss starkt emot att BUN ska ta kostnader för att undersöka verksamhetslokaler som MSN har
ansvar för att underhålla. MSN:s uppgift är att tillhandahålla de funktionsdugliga lokaler som BUN
behöver för sin verksamhet. Om MSN, som fastighetsvärd, inte har underhållit de lokaler de hyr ut till
BUN, vilket har resulterat i att det har uppstått problem med fukt m.m. är det MSN:s problem att
undersöka om lokalerna går att åtgärda och ta kostnader för att åtgärda detta. Det är inte BUN:s, dvs.
inte hyresgästens ansvar. Genom att vi yrkar avslag på renovering / ombyggnation av Tallbackaskolan,
är punkt 3 inte aktuell, eftersom grundskolan behöver modulerna för sin verksamhet.

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

Yrkande
Vi yrkar avslag:
1. till att godkänna projektering för att ta fram en exakt kostnadskalkyl för en renovering och
eventuell ombyggnation av Tallbacka hus A och B, samt att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden skyndsamt återrapporterar resultaten av denna kostnadskalkyl till
barn- och utbildningsnämnden.
2. till att godkänna kostnad för projektering av renovering/ombyggnation av Tallbacka hus A och B
belastar nämndens resultat om renoveringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvarsområdet.
3. att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha
förskoleverksamhet i modulerna vid Tallbackaskolan som idag inrymmer grundskola, under
förutsättning att renovering/ombyggnation genomförs.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
i kommunstyrelsen
samt i kommunfullmäktige

2020-11-18

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida 2 av 2

Nynäshamn, 2020-11-18
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer §168/20

Yttrande över Förskole- och skolplatser i Ösmo
Vi socialdemokrater har yrkat bifall till en projektering av att renovera
Tallbackaskolan , men vill betona att det vid en ev. renovering även finns behov av
en om-och tillbyggnad. I beslutet från arbetsutskottet vill vi uppmärksamma att
projekteringen, d.v.s provtagningar,och därefter en kostnadskalkyl även ska tas fram
för en ev. ombyggnad i samband med renovering. Först därefter kan vi ta ställning till
en ev. renovering, ombyggnad, tillbyggnad, eller nybyggnad.
Tallbackaskolans nuvarande utformning är ganska gammalmodig när det gäller
dagens pedagogik. Den är något labyrintformat med trånga korridorer som inbjuder
till fysisk kontakt och knuffar för att passera från ett klassrum till ett annat. Den har
dessutom 9 ingångar vilka är svåra att hålla under kontroll hela dagarna.
En något om- och tillbyggd skola bör kunna ge plats åt ca 500 elever vilket vi tror är
en nödvändig storlek med nuvarande prognos på befolkningsökning, även då en ny
Ösmoskola planeras närmare centrum.
Tallbackaskolan med en närliggande förskola behövs.
Vi vill i detta yttrande även påpeka att en renovering av byggnaden med
omkläningsrummen i anslutning till idrottsalen är nödvändig, och vill att de ingår i
projekteringen.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 169/20

Sida 15(24)

BUN/2020/0299/009

Samverkansöverenskommelse om verksamhetsförlagda
fältstudier (VFF)
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna samverkansöverenskommelsen om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) vid
Stockholms universitet.

Ärendet

Det är brist på utbildade speciallärare och specialpedagoger. Många kommer gå i pension under de
närmaste åren.
Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare
och specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet
inom kursen ”Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser” som omfattar 2 högskolepoäng. Det
är en fortbildning för yrkesverksamma behöriga lärare i förskola och skola.De verksamhetsförlagda
studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en arbetsinsats med varierade
uppgifter som genomförs i en verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola,
gymnasiesärskola eller gymnasium). Fältstudierna utgörs till exempel av att den studerande tränar
på samtalsmetodik och att göra observationer.
På Stockholms universitet är det mellan 160–180 studenter per termin som ska ut på VFF.
Idag kan studenten söka plats själv alternativt finns ett redan upparbetat samarbete mellan
Stockholms universitet och Stockholms stad. Nu kan fler kommuner teckna
samverkansöverenskommelse att ta emot studenter för att på ett strukturerat sätt och med god
framförhållning.
Samverkansavtal ska vara beslutade och inskickade till Stockholms universitet 30 november 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansöverenskommelsen inom VFF vid Stockholms
universitet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn-och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna samverkansöverenskommelsen om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) vid
Stockholms universitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 22 oktober 2020
Samverkansöverenskommelse VFF
Samverkansöverenskommelse VFF, PM

Skickas till

Skolchefer
Avdelningschefer barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorer
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 170/20

Sida 16(24)

BUN/2020/0266/009

Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga F.
Emma Solander, (MP), inkommer med ett särskilt skriftligt yttrande som bilägges protokollet som
bilaga G.

Ärendet

Barn-och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Riktlinjer för hållbart byggande i
Nynäshamns kommun som ett led i beredningen av ärendet. Yttrandet ska inkomma senast 30
november 2020. Riktlinjerna är framtagna för att säkerställa att nya byggprojekt i kommunen
arbetar mot gemensamma klimat-och miljömål samt bibehåller ett hållbarhetsperspektiv i ekologisk,
social och ekonomisk aspekt. Riktlinjerna är kommunövergripande och utgår från FN:s globala
hållbarhetsmål.
Riktlinjerna ska verka som vägledning för både offentliga och privata aktörer och utgångspunkten är
att dessa ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. I riktlinjerna förtydligas att dess innehåll
inte ersätter befintliga dokument och pågående arbete inom kommunen, utan snarare ska verka
kompletterande. Vidare innehåller dokumentet en checklista på konkreta exempel på aktiviteter som
är möjliga att tillämpa för att leva upp till riktlinjerna.
Barn-och utbildningsförvaltningen ser positivt på framtagandet av riktlinjerna och deras möjlighet att
förtydliga och förstärka arbetet med att skapa trivsamma miljöer i kommunen som tar hänsyn till
miljö, tillgänglighet och god ekonomisk tillväxt. Vidare har förvaltningen följande synpunkter på
riktlinjernas innehåll.
Förvaltningen ser gärna ett förtydligande av barnkonventionens omnämnande i riktlinjerna och
checklistan. Punkterna i checklistan är av exempelkaraktär och ska fungera som hjälp att
konkretisera aktiviteter och förvaltningen ser därför en möjlighet att lyfta barnkonventionen. Under
checklistan för externa projekt, social hållbarhet sidan 27 ges ett exempel i enlighet med att
redovisa en utförlig barnkonsekvensanalys. Förvaltningen anser att det är ett gott exempel på hur
projekt kan arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen och förvaltningen ser positivt på
möjligheten att detta utvecklas vidare i riktlinjerna, exempelvis även under rubriken interna projekt.
Vidare ser förvaltningen svårigheter med att överblicka eventuella effekter arbetet som utförts
utifrån riktlinjerna har. Checklistans föreslagna aktiviteter är frivilliga, men riktlinjerna nämner att
det är önskvärt att kommunens interna byggprojekt eftersträvar betyget ”mycket väl godkänt”. För
att uppnå ”mycket väl godkänt” krävs förslag på fyra konkreta åtgärder till varje riktlinje. Förslag på
åtgärder kan komma att förändras och utökas över tid, utan fastställande av kommunfullmäktige.
Barn-och utbildningsförvaltningens verksamheter är beroende av god lokaltillgång och lokalfrågan är
ofta aktuell inom förvaltningen samtidigt som det är ett stort utgiftsområde. Förvaltningen har
därmed synpunkten att det finns en svårighet att överblicka effekterna av det arbete som
riktlinjerna genererar.
j

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn-och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

BUN/2020/0266/009-2
Bilaga 1, Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17(24)

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-11-18

Yttrande över remiss – Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun,
diarienummer BUN/2020/0266/009-2
Vi anser att det är positivt att vår kommun tar fram ett dokument där man får kontroll på projektering,
exploatering, byggande och förvaltning. Dock saknar vi ett dokument som kompletterar detta och som
riktar sig mer mot exploatering, byggaktörer och entreprenörer.
Bakgrund
Det finns idag redan existerande system som är inarbetade i byggindustrin som följer “Allmän materialoch arbetsbeskrivning”, AMA och “Boverkets Byggregler”, BBR. Dessa system är lätta att följa för både
beställare och byggaktörer. Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande
medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande har vidareutvecklat certifieringssystemet
“Miljöklassning” där en byggnad tilldelas klassningen “brons”, “silver” eller “guld”.

För att bli medlem i organisationen betalar man en medlemsavgift. Kommuner
(ej kommunala bolag) och
regioner som har under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år. Titania, som fick markanvisning i Ösmo,
är medlem i SGBC.
Yrkande
Vi yrkar:
● bifall till Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun, diarienummer
BUN/2020/0266/009-2.
Tilläggsyrkande:
Vi yrkar också:
● att förvaltningen inarbetar det egna systemet med ett system som redan är utvecklat för
byggindustrin. Annars finns det risk att vår kommun tar fram en produkt som inte fungerar med
utvalda exploatörer och byggaktörer.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

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

Barn och Utbildningsnämnden
170/20
Yttrande över remiss gällande:

Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun
Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn tackar för det fina arbetet med dokumentet, men vi
har några frågor och förslag till tillägg som vi ger till förvaltningen utifrån vår vision.

BYGGANDE och RESANDE
Hur vi bygger samhället är en av de faktorer som har störst inverkan på våra klimatoch miljöutsläpp. Det påverkar också både vår hälsa och den sociala
sammanhållningen. Människor ska kunna gå, cykla och åka kollektivt till skolor,
mataffärer och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart säkert sätt. Vi vill se klimatsmarta
ungdomsbostäder, som kan locka fler till att bosätta sig i Nynäshamn när dom flyttar
hemifrån.
Alla ska ha tillgång till grönt i sin närhet!
Estetiskt tilltalande grönskande närområden för vardaglig återhämtning är en av de
enskilt viktigaste faktorerna för hur människor trivs. Det är ett kommunalt ansvar att
parker och lekplatser inte bara byggs och utan också underhålls. Medborgarna har
delegerat utformningen av boendemiljön till folkvalda politiker, vi anser att det är ett
svek mot detta förtroende att anlita ankar byggherrar att planera utformningen av
nya markanvisningar.
Smartare sätt att resa - Nynäshamn ska sikta på att bli en av
Skandinaviens bästa cykelkommuner. När allt fler upptäcker fördelarna med
cykeln som transportmedel behövs också bättre cykelvägar. Viktiga cykelstråk
behöver breddas, separeras tydligare från gångtrafikanter och få en högre standard.
Med snabba cykelstråk från Stockholms stadsdelar och Södertörn knyter vi ihop
Nynäshamns kommun och förbättrar möjligheterna till cykelpendling. Tryggheten i
trafiken behöver också förstärkas med säkra cykelpassager och särskilda trafikskyltar
för cykeltrafiken. Vi vill också se cykelparkeringshus i större orter och vid
ytterområdenas pendlarparkeringar, och införa ett system med hyrcyklar för
besökare. Fler ska få chansen att lära sig cykla och alla barn ska ha säkra
cykelskolvägar. Kommunen behöver arbeta mer med att visa på de positiva
effekterna av Nynäshamn som en stark cykelkommun. Vi vill kraftigt minska
trafikstockningar vid våra skolor genom att på alla vis underlätta för föräldrar och

personal att promenera, cykla eller åka kollektivt. Cykelvägar ska prioriteras vid
snöplogning och sandning. I stället för biltrafik på varje gata kan vi ge mer plats för
fotgängare och cyklister, men också för handel, uteserveringar och grönytor. Vi ska
skapa resandemönster för människor som skapar trivsel och en ren miljö.
Kollektivtrafiken behöver utvecklas i hela kommunen. Bussarna ska så
långt som möjligt få eget utrymme i trafiken för att garantera att de kommer fram
snabbt och smidigt. Så kallade BRT-linjer - bussar med rakare linjer och färre stopp ska provas på fler linjer direkt till Stockholm och Södertälje. Attraktiviteten måste
öka på bussarna för att fler ska välja buss framför bilen - bussar i tid, ofta, med gott
om utrymme, wifi, usb-laddning, som drivs av biogas och andra förnybara drivmedel
får bilresenärer att ställa bilen. Tågen ska gå oftare och ha dubbelspår för att driva
Norviks transporter effektivt på nätterna. Genom att minska biltrafiken i kommunen
minskar vi också buller och luftföroreningar och gör kommunen till en mer hälsosam
och inbjudande plats.
Vackra miljöanpassade bostäder för alla. Det vi bygger ska kunna stå i
hundratals år, vara spännande för ögat och så fritt som möjligt från kemikalier. Vi
ska bygga mer i trä från våra skogar och vi ska bygga smart och innovativt, med
fossilfri energi. Vi ska bygga i hela kommunen, även på landsbygden där VA och
vägar är framdraget prioriteras. Nya hus och boendeformer i befintliga
bostadsområden ökar variationen och gör det möjligt att bo kvar i samma område
även om livet förändras, det möjliggör också för olika grupper av människor att bo i
samma område. Alla människor ska ha tillgång till grönområden nära sitt boende - vi
ska inte bygga igen våra parker och grönytor. Det som byggs får inte ske på
bekostnad av viktiga kulturvärden - vi ska värna moder jord och den biologiska
mångfalden. Nya byggnader och bostadsområden ska passa in i Nynäshamns
kulturmiljö. NYBO är Nynäshamns viktigaste bostadsaktör och ska så förbli. Därför
ska NYBO leda utvecklingen i att skapa miljösmarta, trygga och ekonomiska bostäder
för alla medborgare, i alla faser av livet. Näringen ska bli en modell ortsstruktur där
företag, föreningsliv och kommunen tillsammans utvecklar en stadsdel som är
långsiktigt hållbar för både människa och miljö. Här byggs bostäder i hållbara
material och med mål om en klimatneutral stadsdel både vad det gäller el, värme,
material, transporter och resande.
Mer grönska i Nynäshamn. Grönska i staden bidrar både till en bättre hälsa,
ökad trivsel, mindre stress och ger motståndskraft vid ett allt mer oförutsägbart
klimat. Med mindre biltrafik skapar vi automatiskt en bättre luft och mer plats för
grönytor. Smart anlagda gator kan kombinera dagvattenhantering med träd och
planteringar som ger en bättre luft- och stadsmiljö. Våra hus kan också bli mer gröna
med växtlighet på tak och fasader, för att skapa mer biologisk mångfald och en
trevligare stad. Vi vill att befintliga grönområden ska användas mer av fler skolgårdarna ska bli grönare och kan då bli en kvarterspark efter skoldagens slut, och
de vanliga parkerna kan användas av förskolor och skolor. När fler väljer bort bilen

minskar parkeringsbehoven och vi kan skapa små parker där vi idag bara har asfalt.
Äldre träd ska skyddas eftersom de bidrar till hotade arters överlevnad, en rikare
kulturmiljö och en bättre luft i staden.

Tillgång till odling och naturupplevelser. Allt
fler vill odla - både på landet och
i stan, det ska uppmuntras. Lokal matproduktion ger både klimatsmartare mat, mer
biologisk mångfald, mindre utsläpp av kemikalier och cirkulära kretslopp.
Stadsodling skapar trivsel och gemenskap. Nya hus som ska ha tillgång till
odlingsyta, till exempel på tak, balkong eller på marken. Vi vill verka för att
föreningsverksamhet för stadsodling, parkskötsel och koloniträdgårdar stöttas och
att samverkan med kommunen utvecklas. Vi ska verka för att fler människor i
kommunen får glädje av skogen, sjöarna, ängarna och havet.

1. Vi skulle gärna se att det stod något om åtgärder som gynnar reducerat
vattenanvändning och att den ska användas sparsamt på grund av den låga
grundvattennivån.
2. Vi vill gärna se att tillgänglighetsperspektivet för funktionshindrade tas i
anspråk vid byggande.
3. Vi ser gärna att en risk och konsekvensanalys gällande klimatpåverkan var ett
obligatorisk moment.
4. Vi ser gärna att det tydligt ska påvisa var gränsen går för att få plan och
bygglov, behöver man uppfylla “ett kryss” eller “flera kryss”.
5. Vi ser gärna att Nynäshamns kommun inför detta dokument som en policy som
går hand i hand med plan och bygglovsansökan.

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 171/20

Sida 18(24)

BUN/2020/0015/291

Av ledamot väckt ärende - Provtagningar i Tallbackaskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.

Ärendet

Gill Lagerberg, (S), väcker ett ärende gällande provtagningar i Tallbackaskolan, med hänvisning till
att förskole- och skolplatsbehovet är stort. Gill Lagerberg, (S), yrkar:
-

Att det snarast tas flera ordentliga och grundliga provtagningar i Tallbackaskolans byggnad
kallad Storbacka, inklusive idrottsbyggnaden.

-

Att resultatet av provtagningarna kompletteras med olika specificerade kostnadskalkyler för
att nämnden i närtid ska ges möjlighet att ta ställning till alternativen ombyggnation,
utbyggnad eller rivning och nybyggnation av Tallbackaskolan.

-

Att Tallbackaskolan finns kvar som skola även då en ny större Ösmoskola planeras på annan
plats.

Proposition

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.

Beslutsunderlag

Av ledamot väckt ärende – Provtagningar i Tallbackaskolan

Skickas till

Gill Lagerberg, (S)
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 172/20

Sida 19(24)

BUN/2020/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-11-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen och synpunkterna till handlingarna.

Ärendet
Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt när dessa besvarats.
1. Klagomål gällande trafiksituationen vid Gröndalsskolan, inkom 2020-10-01, svar 2020-10-12.
2. Klagomål gällande tillgänglighetsanpassning vid Vika förskola, inkom 2020-10-12, svar 2020-1014.
3. Klagomål gällande Vanstaskolan, inkom 2020-10-19, svar 2020-10-20.
4. Viaskolans sammanställning av inkomna klagomål.
5. Synpunkt om riktlinjer under rådande pandemi, inkom 2020-11-02, svar 2020-11-02.
Klagomålen och synpunkterna finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.
j
j

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 173/20

Sida 20(24)

BUN/2020/0001/002

Redovisning av delegationsbeslut 2020-11-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet

j
1. Rapport nr 65/20 (BUN/2020/0001/002-122), delegationsbeslut 2020-09-01, gällande
nyplacerade barn i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
2. Rapport nr 66/20 (BUN/2020/0002/002-122), delegationsbeslut 2020-09-08, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
3. Rapport nr 64/20 (BUN/2020/0001/002/-121), delegationsbeslut 2020-09-07 gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
4. Ordförandebeslut gällande vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut efter
riktad tillsyn (BUN/2020/0030/610-4), 2020-10-15 i enlighet med 6 kap 39 § KL.
5. Delegationsbeslut 2020-09-30, (BUN/2019/002/041-30) gällande kulturskolans instrument och
konsertsal i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.10.
6. Rapport nr 67/20 (BUN/2020/0001/002-124), delegationsbeslut 2020-10-23, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.2.
7. Rapport nr 68/20 (BUN/2020/0001/002-125), delegationsbeslut 2020-10-07 – 2020-10-19,
gällande 4 tidsbegränsade anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.2., samt 1
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
8. Delegationsbeslut 2020-11-06, (BUN/2020/0001/002-127), gällande läsårsdata enligt
delegationsförteckningsnummer 13.3.1.
9. Delegationsbeslut 2020-09-15, (BUN/2020/0001/002-128) gällande investering av inventarier
enligt delegationsförteckningsnummer 2.10.
10. Delegationsbeslut 2020-09-15 (BUN/2020/0001/002-129) gällande investering av digitala
verktyg enligt delegationsförteckningsnummer 2.10.
11. Delegationsbeslut 2020-08-04, (BUN/2020/0001/002-130), gällande investering av inventarier
enligt delegationsförteckningsnummer 2.10. j

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 174/20

Sida 21(24)

BUN/2020/0007/021

Protokoll F-samverkan 2020-11-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger F-samverkansprotokoll 2020-11-05 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 och med
fackliga representanter 2020-11-05.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, protokoll F-samverkan 2020-11-05

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

§ 175/20

Anmälningsärenden 2020-11-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet
1. Förordnande av skolchef förskola 2020-10-27 – 2020-10-30, enligt
delegationsförteckningsnummer 1.3.3.

Anmälningsärenden redovisas i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 22(24)

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

Sida 23(24)

§ 176/20

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmälda.

§ 177/20

Aktuellt från förvaltningen
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om rådande läge inom förvaltningens
verksamhet med anledning av covid-19. Konkreta åtgärder har genomförts inom förskole- och
grundskoleverksamhet, exempelvis restriktioner för hur vårdnadshavare får röra sig i lokalerna. Det
har även vidtagits åtgärder inom gymnasiet och vuxenutbildning, med exempelvis rullande schema
för undervisning. Även Kulturskolan har vidtagit åtgärder.
Vidare informerar förvaltningen om kommande års sammanträdesdatum och Lärarförbundets
ranking 2020.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18

Sida 24(24)

§ 178/20

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande hur arbetsutskottets protokoll presenteras vid
nämndhandlingarnas utskick och önskar att det tydliggörs. Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef,
svarar att förvaltningen tar med sig frågan.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utskick av protokoll från gemensamma
arbetsutskott. Nämndsekreterare svarar att protokollen skickas ut efter justering som rutin.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande handlingsplan/riktlinjer vid hot och våld i skolan.
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, svarar att det finns rutiner vid situationer där exempelvis
elever har blivit utsatta, men rutinerna kan bedömas och avgöras från fall till fall.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande rådande läge med anledning av covid-19.
Frågan besvaras under § 177 Aktuellt från förvaltningen.
Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande Naturskolan. Annika Setterquist, skolchef
grund- och grundsärskolan, svarar på frågan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

