
 

PROTOKOLL Sida 1(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 
Anslaget sätts upp: 2022-02-28             Anslaget tas ned: 2022-03-21 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-02-23 kl. 13.00-16.26 
Mötet ajourneras 15.34-15.36 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M) 
Maud Sjödén (C) 
Bengt-Göran Petersson, (KD) 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 
Johan Forsman (S) 
Ingrid Bergander, (S) 
Emma Solander, (MP) 
Lena Dafgård, (SN) 
Rebecca Ädel (SD)   

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.   
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

 
 

Paragrafer 
§§ 16-29 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-25, klockan 12.00.  

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare  
Lena Poolsaar (M) 
Håkan Falk (M) 
Linnea Johansson (KD)  
Amanda Hedström (S)  
Christer Dahl (S)  
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN)  
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD)  
 

Övriga deltagare  
Mats Öhlin, tf. förvaltningschef  
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Maria Molin, controller 
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare, (C)  
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant, SACO 
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Innehållsförteckning  

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 16/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 17/22 Information - grundsärskolans verksamhet 
 

§ 18/22 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021  
§ 19/22 Information – återremiss av ärende behovsanalys, flytt av Kyrkskolans 

verksamhet till Sunnerbyskolan 
 

§ 20/22 Utnämning av ny skolchef i Nynäshamn  
§ 21/22 Yttrande över revisionens förstudie kring fördjupad riskanalys  
§ 22/22 Sammanställning kränkande behandling juli-december 2021.  

§ 23/22 Information - Handlingsplan för kompetensförsörjning 2022 
 

§ 24/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-23  
§ 25/22 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 2022-02-23  
§ 26/22 Protokoll f-samverkan 2022-02-10  

§ 27/22 Politikerrapport 
 

§ 28/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 29/22 Övriga frågor 
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§ 16/22 

Fastställande av dagordning 
En punkt läggs till dagordningen – Information – återremiss av ärende behovsanalys, flytt av 
Kyrkskolans verksamhet till Sunnerbyskolan. Punkten tilldelas § 19 och övriga paragrafer justeras 
därefter.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  
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§ 17/22  

Information - grundsärskolans verksamhet 
Jenny Ögren, rektor och Mia Clemmedsson, biträdande rektor, informerar om grundsärskolans 
verksamhet. Information ges gällande organisation, verksamhet och pedagogik. Nämnden har också 
möjlighet att inkomma med frågor.  
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§ 18/22 BUN/2020/0002/041 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för 
2021 under förutsättningen att korrigeringar görs i enlighet med Lena Dafgårds, (SN) 
ändringsyrkande. 

Föredrag 
Maria Molin, controller, och Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, föredrar ärendet. I 
föredraget besvaras även övriga frågor som har anmälts i förväg.  

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

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna ska inkomma med ett särskilt, skriftligt 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit innan justering. Yttrandet har vid justering inkommit och 
bilägges som protokollet som bilaga B.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden avslutar verksamhetsåret 2021 med ett underskott på 8 miljoner 
kronor. Budgetavvikelsen för året är -1,2%. Året har präglats av betydande osäkerheter i 
verksamhetshänseende och avvikelsen bör ses i ljuset av denna omständighet. Inom nämndens 
stora ekonomi återfinns avvikelser jämfört mot budget och jämfört mot prognos inom i princip 
samtliga verksamheter. Förskoleverksamheten har haft betydande sjuklöne- och vikariekostnader. 
Även grundskolan har påverkats av sjuklöne- och vikariekostnader samt inkomstbortfall för 
fritidsverksamheten då behovet av omsorg har minskat i takt med att distansarbetet har ökat. 
Prognosen för helår var ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Det är främst ökade 
platsköpskostnader och covidrelaterade kostnader som avviker från prognosen. 
 
Även avseende måluppfyllnad har året präglats av covid-19. Måluppföljningen har i stort försvårats 
bland annat till följd av att något enkätunderlag inte finns att tillgå samt att de nationella proven 
inte genomfördes under våren 2021. Det blir således särskilt viktigt att följa kunskapsutvecklingen 
de kommande åren för att se återspeglingen av pandemins effekter. Vi ser att digitaliseringen är på 
stadig frammarsch i våra verksamheter och utvecklingen har möjligtvis påskyndats mot bakgrund av 
pandemin och dess effekter såsom till exempel distansundervisning. Pandemin till trots visar att 
både studieresultat samt sjukfrånvaron bland medarbetare har legat förhållandevis stabilt jämfört 
med år 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för 
2021. 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
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Lena Dafgård, (SN), yrkar att korrigeringar görs i enlighet med stycket under rubrik ”Faktafel” i sitt 
särskilda, skriftliga yttrande gällande storlek på skola samt årskurser vid Sunnerbyskolan. Marcus 
Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Lena Dafgårds, (SN), ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-59 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef 
Controller 
Avdelningschefer BUF 
Akt 
 

 
  



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

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-02-23

Särskilt yttrande gällande BUN:s verksamhetsberättelse för 2021

Bakgrund
Efter att ha tagit del av Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse vill vi speciellt
lyfta några delar ur innehållet som det finns anledning att särskilt uppmärksamma.

Måluppfyllelse
Merparten av målvärdena att sträva efter för 2021 saknas och nästan lika många rutor är
tomma när det gäller utfallet för 2021. Vi bedömer att det inte går att mäta måluppfyllelse om
målvärdena för 2021 saknas och det dessutom inte finns några värden för 2021, vilket är
fallet för den övervägande delen av alla tabeller. Trots detta bedömer förvaltningen att de
flesta målen är uppnådda till stor del med olika varianter på helt eller delvis ifyllda ringar med
olika färger med mera.

Tabeller
När det gäller tabellerna, kräver de en hel del uppmärksamhet av läsaren när det gäller att
sätta sig in i tabellerna, eftersom en del tabeller är uppställda med det första årtalet till
vänster och siffrorna för 2021 till höger, medan andra tabeller har precis motsatt uppställning.
Det vore bra om alla tabeller var uppställda på samma sätt och även att tabellhuvudet
upprepades när tabellen löper över flera sidor.

Lärarbehörighet
Vår kommun behöver verkligen öka ansträngningarna för att andelen lärare i grundskolan
(heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ska öka. Enligt Mål och
budget, som fullmäktige fattade beslut inför 2021, är målet att minst 62% av lärarna ska ha
denna behörighet. Enligt verksamhetsberättelsen är det bara 58,3% i kommunala skolor som
uppfyller detta (s. 11). Om man jämför med Stockholms län, som har 73,3% och riket, som
har 72,2% är det mycket lågt.

Även andelen lärare i grundskolan i vår kommun med specialpedagogisk högskoleexamen är
skrämmande lågt: 4,1% även om det är nästan lika lågt i Stockholms län: 4,8% och i riket:
5,5%. Med tanke på att vi har många elever med behov av särskilt stöd, skulle vi verkligen
behöva öka denna andel för att kunna hjälpa så många elever som möjligt.

Också på komvux är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen lägre 74,4% jämfört
med Stockholms län: 88,0% och riket: 81,4%.



I det här sammanhanget är det mycket oroande att bara nästan hälften av tillsatta tjänster
med befattning “obehörig lärare” har lysts ut. “Medarbetare som är helt nya i kommunen har
tillsatts tjänster som i hög grad har lysts ut. Medarbetare som sedan tidigare har haft
anställning i kommunen har tillsatts tjänster där endast cirka en tredjedel har lysts ut.” (s. 55).

Delegationsbeslut ska dessutom rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden, men bara
33%, det vill säga 15 av 46 tillsvidareanställningar har rapporterats till nämnden. Detta har
påpekats gång på gång i verksamhetsberättelserna, men det har hittills inte skett någon
förändring.

Det är också mycket bekymmersamt att verksamhetsberättelsen visar att andelen
gymnasieelever med examen inom 4 år (skolkommun) endast är 42,8%, medan andelen i
riket är 71,5%. Det är en skillnad på nästan 30%.

Barnbokslut
Under hösten 2021 högtidlighöll förskolebarnen Barnkonventionen hade blivit lag 2020 och
tände ljus på Stadshusplatsen. Däremot saknas det uppgifter i verksamhetsberättelsen om
att vår kommun två gånger under just denna vecka bröt mot barnkonventionen. Barn gör inte
som man säger, de gör som man gör. Det är allvarligt, eftersom Förvaltningsrätten vid flera
tillfällen har fastslagit att om inte barnens och vårdnadshavares åsikter har samlats in före
beslut, har “Beslutet inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention
om barnets rättigheter.” Förvaltningsrätten har vid flera tillfällen upphävt beslut på grund av
detta. Den första gången kommunen bröt mot barnkonventionen var när en konsultfirma som
kommunen hade anlitat för att göra en utredning om barnkonsekvensanalys när det gäller
den fristående skolan Binomen. Det framgår av rapporten att varken vårdnadshavare eller
elever tillfrågades i samband med barnkonsekvensanalysen. Den andra gången samma
vecka var när det fattades beslut om att rektorsområdena Tallbackaskolan och Vanstaskolan
skulle slås ihop till ett rektorsområde. Inte heller denna gång tillfrågades vare sig
vårdnadshavare eller elever.

Faktafel
På sidan 19 i verksamhetsberättelsen beskrivs “de små högstadieenheterna på Vansta- och
Viaskolan”. Det är helt korrekt att Viaskolan var en mindre högstadieenhet med 168 elever
under vårterminen 2021. Däremot förstår vi inte hur Vanstaskolans högstadium kan räknas
som “en liten högstadieenhet” med 303 elever, vilket är nästan lika mycket som
Gröndalsskolans högstadium, som inte nämns bland de “små enheterna”, med ungefär lika
många elever: 317 elever. Vi vill att detta korrigeras i verksamhetsberättelsen, eftersom det
är mycket missvisande.

På sidan 36 står det två gånger Sunnerbyskolan 4-9, vilket syftar på årskurs 4-9. Det är fel,
för årskurs 3 får inte längre plats i Kyrkskolan och har därför flyttats till Sunnerbyskolan och
årskurserna 7-9 flyttades till Vanstaskolan för flera år sedan.

Elever med behov av särskilt stöd
Vi anser det anmärkningsvärt att fler medarbetare inte har anställts för att hjälpa de elever
som är behov av särskilt stöd, trots att det står i verksamhetsberättelsen att “Fler elever än
väntat har varit i behov av särskilt stöd såväl inom den egna verksamheten som i verksamhet
som bedrivs av annan.” Ändå framgår det av verksamhetsberättelsen att stöd och utveckling
har oförändrat antal anställda.
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Andelen ekologiska livsmedel
Det är mycket positivt att andelen ekologiska livsmedel har ökat och nu står för knappt 42%
av inköpen för senaste värde.

Viaskolan
Vi är bekymrade över den extra kostnad som förhyrningen av sex klassrum, matsal och aula
innebär för Viaskolans elever. Mellan våren 2021 och våren 2022 har elevantalet på
Viaskolans högstadium endast ökat med 16 elever från 168 elever till 184 elever. Enligt
verksamhetsberättelsen har Viaskolans högstadium och uppstarten i de nya lokalerna inte
givit en kostnadsbesparing under innevarande år. Förvaltningen hoppas på bättre
skalfördelar och kostnadseffektivitet under de kommande åren, men vi tror inte på att detta
kommer att uppnås inom en verksamhet som skolan, särskilt inte när hyreskostnaderna för
Utsikten är så höga.

Digitaliseringen
Satsningar på nätverk och digitalisering med bland annat inköp av datorer har gjorts. Det
finns dock ingenting i verksamhetsberättelsen som redovisar hur mycket resurser som har
gått till kompetensutveckling av lärarna och hur mycket kompetensutveckling som lärarna har
fått när det gäller att använda digitala verktyg från en pedagogisk utgångspunkt. Forskning
visar att det är detta som kräver mest kompetensutbildning och som är en helt annan typ av
kunskap än att veta vilken knapp man ska trycka på. Detta brukar kallas pedagogisk digital
kompetens.

Yrkande
Vi yrkar att faktafelen (se här ovan) rättas till.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
Ledamot i Kommunstyrelsen
och i Kommunfullmäktige samt
ersättare i Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden
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Nynäshamn, 2022.02,23. 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 2/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 18/22 Barn-och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021  

 

Vi socialdemokrater har idag valt att inte delta i beslutet att godkänna 
årsredovisningen och veksamhetsberättelsen för 2021 då vi inte kan instämma 
i alliansens positiva uppfattning om måluppfyllelsen.Tidigt såg vi en 
verksamhetsplan utan direkt koppling till budget. Målen sattes för sig och 
budgeten sattes för sig. Redan där kunde vi se svårigheten att uppfylla målen. 
Personalen har dock gjort ett beundransvärt arbete med de förutsättningar 
som givits under 2021.  

 Trots ökade bidrag både från staten och tilläggsbidrag som beslutats i 
kommunfullmäktige på  22,5 miljoner går nämnden i underskott med 8 
miljoner. Om bidragen legat enligt budget hade verksamheten visat ett 
underskott på över 30 miljoner, och skillnaden går långt ifrån att hänvisa enbart 
till pandemin.  

 På grund av besparingar och en underfinansierad budget, kan vi i texten läsa 
att fler elever än någonsin valt annan skola, att antal elever/lärare har ökat, att 
andelen behöriga förskollärare och lärare har minskat, att personal som gått 
ned i tid eller slutat sin anställning inte har ersatts, att ett uppdämt behov av 
resurser och läromedel har uppstått, att kostnadsavvikelsen ökat markant, 
samt att verksamheterna hållit igen med vikarietillsättningen. 

Årets medarbetarenkät visar att endast 25% upplever möjlighet till 
återhämtning, och bara 29% har ork till annat efter arbetet. Hela 60% uppger 



 

 2(2) 

 

att deras arbetsbelastning inte är acceptabel. Den tidigare frågan om man 
kunde rekommendera sin arbetsgivare finns inte heller med längre i enkäten. 

På grund av olika anledningar har inte enkäter eller nationella prov varit möjliga 
att genomföra, och 80 st. av delmålens indikatorer som avser att analysera att 
utvecklingen går åt rätt håll redovisade i texten som ” uppgift saknas”.  

Detta gör att vi inte kan se att målen som säger att barn, elever och pedagoger 
ska lyckas varje dag, att kommunen utbildar med god kvalitet, att kommunen 
är en attraktiv arbetsgivare, skulle vara delvis uppfyllda på något sätt.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 



 

PROTOKOLL Sida 8(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19/22  

Information – återremiss av ärende behovsanalys, flytt av 
Kyrkskolans verksamhet till Sunnerbyskolan 
Vid arbetsutskottets senaste sammanträde den 12 februari 2022 återremitterades ett ärende 
gällande en behovsanalys, flytt av Kyrkskolans verksamhet till Sunnerbyskolan. Marcus Svinhufvud, 
(M), beskriver arbetsutskottets ställningstagande i ärendet. Mats Öhlin, tf. förvaltningschef, 
beskriver förvaltningens utredning av ärendet.  
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§ 20/22 BUN/2022/0026/022 

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

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

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

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

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden utser Pär Olsson till övergripande skolchef 
i Nynäshamns kommun. 

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

Ajournering begärd.  

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.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0026/022-1 
 

Skickas till 
Skolchef förskola 
Skolchef grundskola och grundsärskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning 
Akt 
 

 

  



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

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-02-23

Särskilt yttrande gällande Utnämning av ny skolchef i Nynäshamn

Bakgrund
I ärendet föreslås den nya förvaltningschefen utses till övergripande skolchef.

Vår kommun har redan tre skolchefer; en skolchef för förskolan, en för grundskolan och
grundsärskolan och en för gymnasiet och vuxenutbildningen. Enligt Skollagen ska
kommunen ha minst en skolchef, även om det är möjligt att ha flera skolchefer:

“Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. (Skollagen
2010:800, 2 kap. 8a§).

Det är dock viktigt att poängtera att: “Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet
genomförs enligt gällande regelverk ligger ytterst alltid på huvudmannen.” Detta innebär
också att kommunallagens bestämmelser som delegation inte blir tillämpliga. Eftersom det
inte finns några delegationsbestämmelser i skollagen betyder det att ansvaret som åläggs
skolchefen enligt skollagen inte kan delegeras till någon annan person.

Eftersom det redan finns tre skolchefer i vår kommun och då skolchefens ansvar inte kan
delegeras, kan vi inte se något behov av att utse en övergripande skolchef.

Yrkande
Enligt ovanstående yrkar vi avslag till förslaget att utse tillträdande förvaltningschef för Barn-
och utbildningsförvaltningen till övergripande skolchef.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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



 

PROTOKOLL Sida 11(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21/22 BUN/2021/0238/007 

Yttrande över revisionens förstudie kring fördjupad riskanalys 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget, med tillägg enligt Lena 
Dafgårds, (SN), ändringsyrkande.   

Ärendet 
I november 2021 översände kommunstyrelsen revisionens förstudie kring fördjupad riskanalys över 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden mottog rapporten i sin 
helhet samt en muntlig presentation av förvaltningschef vid två sammanträden i december 2021 och 
januari 2022. I samband med redovisningen av rapporten uttryckte nämnden ett antal 
frågeställningar och synpunkter beträffande innehållet. Nämnden uppdrog därmed förvaltningen att 
ta fram ett förslag till yttrande över rapporten, baserat på diskussionerna under sammanträdet.  
 
Förvaltningen har med stöd av resonemangen under sammanträdet tagit fram ett förslag till 
yttrande över revisorernas förstudie. Yttrandet behandlar primärt rapporteringen av statistik över 
elevantal och kunskapsresultat.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN), yrkar att ett tillägg ska göras i yttrandet: I Nynäshamns kommun finns sju 
kommunala grundskolor samt en fristående skola, men i rapporten anges att det finns tio 
grundskolor. Det är inte nödvändigt att specificera vilka skolor som ligger på landsbygden, eftersom 
det är en definitionsfråga. Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Lena Dafgårds, (SN), 
tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0238/007-2 
Bilaga 1, Yttrande över revisionens förstudie kring fördjupad riskanalys  
 

Skickas till 
Revisionen 
Akt  
  



 

PROTOKOLL Sida 12(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22/22 BUN/2021/0145/606 

Sammanställning kränkande behandling juli-december 2021. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden juli-december 2021. 

 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om 
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Varje 
enhet som bedriver utbildning eller verksamhet som regleras i skollagen ska till barn- och 
utbildningsförvaltningen rapportera inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden juli-december 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0145/606-5 
Bilaga 1, Rapport om inkomna kränkningsärenden, juli-december2021 
 

Skickas till 
Akten 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23/22  

Information - Handlingsplan för kompetensförsörjning 2022 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, informerar om förvaltningens handlingsplan för 
kompetensförsörjning 2022, som nu har samverkats. Handlingsplanen har insatser som ska 
implementeras under året. Nämnden har även möjlighet att inkomma med frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 14(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Ärendet 
1. Delegationsbeslut 2022-02-04 (BUN/2021/0002/041-16) gällande investeringsmedel för 

elevdatorer i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

2. Delegationsbeslut 2022-02-10 (BUN/2021/0002/041-17) gällande investeringsmedel för 
skrivare i enlighet med delegationsförteckningsnummer 2.4.  

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
2022-02-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen, förslagen och synpunkterna till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
1. Klagomål/kränkande behandling, Vanstaskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-02-04.  

 
2. Klagomål/kränkande behandling, Lillmogården, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19. 

  
3. Klagomål, Lillmogården, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19.  

 
4. Klagomål/kränkande behandling, grundskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19.  

 
5. Klagomål, Viaskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19.  

 
6. Klagomål, Viaskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19.  

 
7. Klagomål/kränkande behandling, Viaskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19.  

 
8. Klagomål/kränkande behandling, Viaskolan, inkom 2022-01-10, svar 2022-01-19. 

 
9. Klagomål/kränkande behandling, Gröndalsskolan, inkom 2022-01-13, svar 2022-01-21.  

 
10. Klagomål/kränkande behandling, Gröndalsskolan, inkom 2022-01-14, svar 2022-01-26.  

 
11. Klagomål/kränkande behandling, Måsen förskola, inkom 2022-01-19, svar 2022-01-20. 

  
12. Synpunkt gällande personaltillgång, inkom 2022-01-19, svar 2022-01-19.  

 
13. Klagomål, Svandamsskolan, inkom 2022-02-01, avsändare anonym, svar till registratur 

2022-02-01.  
 

14. Sammanställning klagomål januari månad, Viaskolan.  
 

- 
 

Skickas till 
Akt  
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-02-10 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan 2022-02-10 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 samverkan med 
fackliga ombud den 10 februari 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-02-10 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27/22  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Mats Öhlin, tf. förvaltningschef, informerar bland annat om:  

- Ny förvaltningschef Pär Olsson börjar vid förvaltningen den 1 mars.  
- Rådande läge gällande covid-19. Förvaltningschef har inte behövt fatta några beslut 

gällande omsorg för barn vars vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga 
verksamheter.  

- Svar på skriftligt inkomna övriga frågor skickas ut i efterhand.   



 

PROTOKOLL Sida 18(18) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29/22  

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande, anmäler en övrig fråga gällande närvaro vid kommande 
nämndsammanträden vad gäller fysisk och digital närvaro. Nämnden för en diskussion i frågan och 
kommer gemensamt fram till att nästkommande möte i mars ska genomföras som ett hybridmöte, 
men att även ersättare har möjlighet att delta fysiskt på plats. Ersättare ska meddela särskilt om de 
avser att delta fysiskt.  
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