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arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-30  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-30 
Anslaget sätts upp: 2022-12-06             Anslaget tas ned: 2022-12-27 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Örngrund, 2022-11-30 kl. 08.30-08.50 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande  
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande via Teams 
  
   
 

Övriga deltagare 
Christina Persson, skolchef förskola  
Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 
 
 

Paragrafer 
§§ 59–64 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus, A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-12-05, klockan 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 59/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 60/22 Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom förskola och 
pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn och ersättning 

 

§ 61/22 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 
anmälan av beslut om tilläggsbelopp 

 

§ 62/22 Behovsanalys slöjdsalar och hemkunskapssal Gröndalsskolan  
§ 63/22 Svar på Remiss för program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns 

kommun 
 

§ 64/22 Övriga frågor 
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§ 59/22 

Fastställande av dagordning 
 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 60/22 BUN/2022/0200/710–2 

Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom 
förskola och pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn 
och ersättning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för annan 
huvudman inom förskola och pedagogisk omsorg – ansökan, placering, tillsyn och ersättning. 
Riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 januari 2023.  

Ärendet 
Barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun har möjlighet att gå i fristående förskola eller 
pedagogisk omsorg utanför kommunen. Den fristående verksamheten ersätts då av Nynäshamns 
kommun enligt särskild fastslagen prislista för platsköp. Utöver ersättning förhåller sig fristående 
verksamheter och pedagogisk omsorg till Nynäshamns kommun bland annat genom tillsynsansvar 
och placeringsregler utöver gällande lagstiftning för fristående huvudmän.   
 
Barn- och utbildningsnämndens nu gällande riktlinjer för fristående huvudmän inom förskola och 
pedagogisk omsorg antogs den 12 november 2019 (§ 160). Gällande riktlinjer anger information om 
placering samt ersättning för de fristående verksamheterna. Det finns ett behov av att utöka 
riktlinjerna att även innefatta information om ansökan och tillsyn samt förtydliga information om 
placering och ersättning. Sammanhängande riktlinjer för andra huvudmän förtydligar information, 
förutsättningar och regelverk för samtliga verksamheter som berörs samt skapar förutsättningar för 
att arbeta likvärdigt. Vidare underlättar samlade riktlinjer administrationen på förvaltningsnivå. 
Riktlinjerna avser att gälla fristående förskolor och pedagogisk omsorg både inom kommunen samt i 
andra kommuner, vars verksamheter har barn inskrivna som är folkbokförda i Nynäshamns 
kommun.  
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för fristående huvudmän inom förskola och 
pedagogisk omsorg. Riktlinjerna behandlar ansökan, placering, ersättning och tillsyn.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för annan huvudman inom förskola och 
pedagogisk omsorg – ansökan, placering, tillsyn och ersättning. Riktlinjerna börjar gälla från och 
med den 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0200/710–1 
Bilaga 1, Förslag till nya riktlinjer: Nynäshamns kommuns riktlinjer för annan huvudman inom 
förskola och pedagogisk omsorg - Ansökan, placering, tillsyn och ersättning 
Bilaga 2, Nu gällande riktlinjer: Nynäshamns kommuns riktlinjer gällande placeringsadministration 
för annan huvudman för förskola och annan pedagogisk verksamhet 

Skickas till 
Handläggare förskola  
Skolchef förskola  
Akt 
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§ 61/22 BUN/2022/0001/002- 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning gällande anmälan av beslut om 
tilläggsbelopp 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera 
delegationsordningen gällande anmälan av beslut om tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning innefattar sex beslut om tilläggsbelopp. Tre av 
dessa beslut anger att anmälan till nämnd ska ske endast vid beslut om individuella avtal om 
ersättningens storlek. Det innebär att exempelvis avslag inte rapporteras till nämnd. Förvaltningen 
föreslår att samtliga beslut om tilläggsbelopp anmäls till nämnd och att detta förtydligas i 
delegationsordningen. Förvaltningen har identifierat ett behov av att tydliggöra anmälan av beslut 
om tilläggsbelopp. I nuvarande delegationsordning står det att beslut om tilläggsbelopp i tre fall ska 
anmälas ”vid beslut om individuella avtal om ersättningens storlek”. Det är inte specificerat hur 
andra typer av beslut gällande tilläggsbelopp så som avslag ska rapporteras. Förvaltningen föreslår 
därför en förändring av beskrivningen och att samtliga beslut om tilläggsbelopp ska anmälas och att 
detta anges i delegationsordningen som ”Anmälan”. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande anmälan av 
beslut om tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0001/002–181 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 62/22 BUN/2022/0015/291–14 

Behovsanalys slöjdsalar och hemkunskapssal Gröndalsskolan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som underlag till förstudie.  

Ärendet 
Efter beslut om att riva Humlegårdsskolan och lilla Gröndal flyttade dess elever in i Gröndalsskolan 
huvudbyggnad 2019. En del av projektet skolhuslyftet avsåg att tillskapa ytterligare klassrum i 
Gröndalsskolan för att få plats med tillflödet av elever. En träslöjdsal gjordes om till 2 klassrum och 
en hemkunskapssal gjordes om till ett klassrum. Skolan har därefter klarat sig med underkapacitet 
gällande träslöjdssal och hemkunskapssal. Till hösten 2023 ska ersättningsbyggnaden för lilla 
Gröndal stå klar vilket innebär att möjlighet nu finns att åtgärda kapacitetsproblemet genom att 
tillskapa en enklare träslöjdssal för de lägre årskurserna, en textilslöjdsal och en hemkunskapssal. 
Verksamheten har därför skrivit en behovsanalys där man listar de krav som ställs på dessa 
lektionssalar. Behovsanalysen ska utgöra ett underlag för förstudie där kostnader för 
hyresgästanpassning redogörs innan beslut fattas i barn- och utbildningsnämnden om huruvida 
projektet ska fortskrida. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
som underlag till förstudie.  

Beslutsunderlag 
Behovsanalys slöjd och hemkunskapssalar Gröndalsskolan 
Ritning Gröndalsskolan 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291–13 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Controller  
Lokalsamordnare 
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§ 63/22 BUN/2022/0171/012–3 

Svar på Remiss för program för uppföljning av privata utförare 
i Nynäshamns kommun 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
svar på remissen som sitt eget.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden mottog, 2022-09-08, en remiss för Program för uppföljning av 
privata utförare i Nynäshamns kommun avseende mandatperioden 2023–2026.  
Under våren 2022 har kommunstyrelsen följt upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program 
för uppföljning och tillsyn av privata utförare, mandatperioden 2019–2022. Kommunstyrelsens 
bedömning är att nämnderna haft en begränsad efterlevnad av programmet under senaste 
mandatperioden. För att programmet ska få större genomslag hos nämnderna för den kommande 
mandatperioden beslutade kommunfullmäktige den 12 maj 2022 (§ 80) att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett nytt program för uppföljning av privata utförare under mandatperioden 
2023–2026 där kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer ska beaktas.  
 
Rekommendationerna från kommunstyrelseförvaltningen innebär följande avseende framtagande av 
programmet för uppföljning av privata utförare.   
 

1. I beslut om att anta fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2023-2026ska kommunfullmäktige även ta ställning till vilka avtal som 
initialt ska omfattas av nämndernas planer för uppföljning.  Listan måste anses vara 
preliminär eftersom att avtalen kan förändras under mandatperioden. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram en mall för hur planen för uppföljning ska se och 
överlämnar den till nämnderna i samband med expediering av fullmäktiges antagna 
program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026. 

3. Med hjälp av kommunens kommunikationsenhet och webbansvariga bör 
kommunstyrelseförvaltningen säkerställa att det finns en lämplig sida på kommunens 
webbplats som nämnderna kan fylla på med information efter genomförda uppföljningar. 
Med stöd av kommunikationsenheten kan resultatet även i framtiden kommuniceras med 
medborgarna via andra lämpliga kanaler såsom sociala medier, lokaltidning och så vidare. 

4. I samband med att det nya programmet för uppföljning av privata utförare träder i kraft ska 
kommunstyrelseförvaltningen ansvara för att implementera programmet hos de olika 
förvaltningarna och utbilda ansvariga kring det uppdrag som åläggs nämnderna av 
fullmäktige i enlighet med programmet.  
 

Yttrande på remissen samt protokollsutdrag från nämnden ska vara kommunstyrelseförvaltningen till 
handa senast 18 december 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0171/012–2  
Bilaga 1, Remissvar, Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns kommun 
mandatperioden 2023–2026 
Bilaga 2, Rapport, uppföljning av efterlevnad av fullmäktiges program  
Bilaga 3, Program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2019–2022 
Bilaga 4, Förslag till program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026  
Bilaga 5, Remiss, Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns kommun 
mandatperioden 2023–2026 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäles. 
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