
 

PROTOKOLL Sida 1(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-09-21 
Anslaget sätts upp: 2022-09-27             Anslaget tas ned: 2022-10-18 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Landsort, 2022-09-21 kl. 13.00-16.49 
Mötet ajourneras 14.18-14.30 och 14.53-14.57. 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M) 
Christina Bergendahl, (C), ersätter 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 
§§ 84-101. Paragraferna behandlas i ordningen §§ 84–87, § 89, § 88, §§ 90–101 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-26 klockan 16.00.  

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Johan Forsman, (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L) 
Håkan Falk (M)  
Nicolina Båth (KD) §§ 84-92 
Amanda Hedström (S) §§ 84-92 
Linda Walkeby (S)  
Ie Frisén (S)  
Åse Hermansson (SN)  
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD)  

 

 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Christina Persson, skolchef förskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Maria Molin, controller  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Michael Rosendahl, ekonom, §§ 84-86 
Erika Köster, kvalitetscontroller  
Jonas Torstensson, lokalsamordnare, § 87 
Helena Davilin, KULF, § 89 
Agneta Jansson, KULF, § 89 
Marie Johanssson, rektor, § 89 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
AnneLi Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN)  
Facklig representant, TCO 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 84/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 85/22 Barn- och utbildningsnämndens tertialuppföljning 2, 2022  
§ 86/22 Redovisning och analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från rapporten Analys av 

ekonomiska förutsättningar för grundskolan 
 

§ 87/22 Svar på förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla idrottssal  
§ 88/22 Revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid  

§ 89/22 Information - KULF 
 

§ 90/22 Svar på remiss - Förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns 
kommun 

 

§ 91/22 Svar på väckande av ärende: Information, uppdatering av pågående 
fastighetsärenden, beslut av förändringar och samtliga hyreskostnader blir 
regelbundna ärenden i barn- och utbildningsnämnden 

 

§ 92/22 Svar på Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap  
§ 93/22 Svar på erbjudande om samverkan med Skolverket inom Riktade insatser för 

nyanländas lärande 
 

§ 94/22 Rapport över inkomna kränkningsärenden till huvudman för förskolan, 
grundsärskolan och grundskolan under perioden januari-juni 2022. 

 

§ 95/22 Redovisning av Skolinspektionsärenden maj-augusti 2022  
§ 96/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-15  
§ 97/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-09-21  
§ 98/22 Protokoll f-samverkan och skyddskommittémöte 2022-09-15  

§ 99/22  Politikerrapport 
 

§ 100/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 101/22 Övriga frågor 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84/22 

Fastställande av dagordning 
 

Rebecca Ädel, (SD), anmäler politikerrapport.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85/22 BUN/2021/0002/041 

Barn- och utbildningsnämndens tertialuppföljning 2, 2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av delårsrapport 
tertialuppföljning 2 2022.  

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

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

Ärendet 
Under ett kalenderår ska tre uppföljningsrapporter sammanställas i respektive nämnd och 
rapporteras till kommunfullmäktige. Nämndrapporternas innehåll grundas på lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597) och är underlag för sammansättningen av den lagstadgade 
delårsrapporten och årsredovisningen för hela kommunens verksamheter. Nu aktuell delårsrapport 
omfattar underlag per augusti månad 2022.  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari till augusti 2022 ett underskott på 0,9 
miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett underskott på 4 miljoner kronor. Underskottet ligger 
främst på avdelning grundskolan samt kostenheten.  
 
Det har i perioden fördelats ut 2,6 miljoner kronor mer i nämndbidrag än budgeterat, ökningen 
handlar främst om platsköps- och fritidshemersättning. I ökningen ingår en budgetteknisk ökning 
med 0,8 miljoner kronor. Underskottet täckts upp av en budgeterad reserv. 

Kostnaderna förväntas öka med 18,4 miljoner kronor. Av dessa är 16,4 miljoner kronor 
personalkostnader och en stor del av ökningen finansieras med bidrag. Driftskostnaderna förväntas 
öka med 2 miljoner kronor, vilket utgörs helt av kostnader finansierade av bidrag. 
Platsköpskostnaderna förväntas öka medan förbrukningsmaterial och undervisningsmaterial 
förväntas minska. 

Rådande inflation påverkar nämndens resultat, bland annat de kraftigt ökade livsmedelspriserna. 
Avtalen för kolonialvaror uppdateras prismässigt varje kvartal och avtalen för frukt och grönsaker 
uppdateras veckovis. Även priserna för skolskjutsar påverkas av inflationen. 
 
Bedömningen av måluppfyllelse avseende de fem nämndmålen är generellt god och i nuläget ser 
fyra av fem mål ut att till stor del uppfyllas under året. Bedömningarna av målen bygger bland annat 
på det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, kvalitetsdialoger i verksamheterna samt 
kvalitetsrapporter på avdelningsnivå. Samtliga av de 15 beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen 
är påbörjade och initierade. 
 
Förvaltningen har under 2022 påbörjat ett större utvecklingsarbete som ytterst syftar till att stärka 
vår samlade förmåga att möta fler barn och elevers behov och förutsättningar. Ett led i detta arbete 
är att förvaltningen i nära samverkan med professionen ämnar formulera en gemensam vision eller 
verksamhetsidé som ska genomsyra samtliga verksamheter. Vidare har förvaltningen under hösten 
påbörjat ett större utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket.  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av delårsrapport 
tertialuppföljning 2 2022.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), Jimmy Norell, (M) och Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0002/041-61 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens tertialuppföljning 2 2022 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef 
Controller  
Akt 
 

 
  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.09.21. 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 85/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 85/22 Barn-och utbildningsnämndens 
tertialrapport 2 2022  

 

Vi socialdemokrater kan i rapporten konstatera att återigen har ökade statliga 
bidrag justerat siffrorna i en underfinansierad budget. Utan dem hade 
underskottet varit ca. 9 miljoner redan i tertial 2.  Vi kan även konstatera att 
särskilda utmaningar finns för två rektorsområden som visar underskott. 
Underskottet beskrivs som förväntat och förståligt, men frågan om åtgärder 
lämnas obesvarad. Att starta verksamhetsår med underskott och förväntade 
besparingar för Viaskolan och Sunnerby RO är inte bra och ingen bra 
arbetsmiljö för personal och elever. Förslag till åtgärd måste ges snarast. 

Vi delar inte heller alliansens och förvaltningens positiva bild om 
måluppfyllelse, utan har en mer nyanserad och realistisk uppfattning om 
gällande måluppfyllelse. 

 Till sist vill vi kommentera det upptäckta bokföringsfelet på ca.12 miljoner. 
Vilka konsekvenser har det visat sig i de olika verksamheterna? Kunde vissa 
uppsägningar och personalminskningar till och med ha förhindrats?.  
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 



 

PROTOKOLL Sida 7(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86/22 BUN/2020/0002/041 

Redovisning och analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från 
rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för 
grundskolan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och analys av kostnadskategorin 
”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan enligt bifogat PM. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S), Ingrid Bergander, (S) Lena Dafgård, (SN) och Emma 
Solander, (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Gill Lagerberg, (S) inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
B.  

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

Ärendet 
I Verksamhetsplanen för 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen skulle göra 
en uppföljning av resursfördelningsmodellen som fördjupar förståelsen av de ekonomiska 
förutsättningarna inom grundskolan. Detta resulterade i en rapport vid namn Analys av ekonomiska 
förutsättningar för grundskolan, vilken skrevs av ekonomiavdelningen. Rapporten analyserade den 
ekonomiska ersättningsmodellen och beskrev en modell för en standardiserad organisation som 
visade på vilka förutsättningar som behövs för en ekonomi i balans. Rapporten tillika uppdraget 
redovisades på nämnden 2021-12-15. I rapporten framkom att kontoposten ”Övrigt” var avsevärt 
högre för Nynäshamns kommun jämfört med de i rapporten jämförande kommunerna. 
Arbetsutskottet fattade ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att analysera denna 
omständighet närmare och resultatet presenteras i bifogat PM. 

Utredningen av posten ”Övrigt” visar att det i och med införandet av en ny kodplan 2020 i 
kommunen skett bokföringsfel, då posten ”Grundskola övrigt” ökade kraftigt, samtidigt som 
delverksamhet ”Grundskola undervisning” minskat i ungefär motsvarande mån. Bland annat har det 
på posten övrigt bokförts personalkostnader för rektorer, lärarassistenter och elevassistenter. De 
felaktigt bokförda posterna har nu omförts. Även vissa driftskostnader som till exempel 
undervisningsmaterial, telekommunikation och läroböcker har omförts från posten Övrigt. 
Rättningen som gjorts har inneburit att:  

1. Delverksamheten 4317 Grundskola övrigt har minskat. 
2. Delverksamheten 4311 Grundskola undervisning har ökat. 
3. Grundskolans elevkostnad har ökat något. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och analys av kostnadskategorin 
”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan enligt bifogat PM. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och 
analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för 
grundskolan enligt bifogat PM. 

Yrkanden 
Ajournering begärd.  

Gill Lagerberg, (S), yrkar på återremiss för att förvaltningen ska beskriva konsekvenser, fördjupad 
analys samt förslag på åtgärder att minska kostnadskategorin ”Övrigt” i enlighet sitt skriftliga 
yttrande. Lena Dafgård, (SN) och Emma Solander, (MP) yrkar bifall till Gill Lagerberg, (S), 
återremissyrkande.  

Marcus Svinhufvud och (M), Bengt-Göran Petersson, (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet återremitteras.  

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

Votering begärd.  

Voteringsproposition 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande voteringsproposition: Bifall till att ärendet ska 
avgöras idag ställs mot bifall till att ärendet återremitteras. Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, 
nej-röst för att återremittera ärendet och avstår från att avstå att delta i beslut.  

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 
Marcus Svinhufvud, (M) X   
Tobias Östring, (L) X   
Jimmy Norell, (M) X   
Christina Bergendahl (C) X   
Bengt-Göran Petersson (KD) X   
Gill Lagerberg, (S)  X  
Johan Forsman (S)  X  
Ingrid Bergander (S)  X  
Emma Solander (MP)  X  
Lena Dafgård (SN)  X  
Rebecca Ädel (SD) X   

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut. Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S), Ingrid Bergander, (S), 
Lena Dafgård, (SN) och Emma Solander, (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-62 
Bilaga 1, PM - Justering av nyckeltalet för grundskolans elevkostnad 2020 
Bilaga 2, Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - återrapportering av uppdrag 
 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola  
Controller  
Akt 
 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1207723&VerID=1046367


  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.09.21. 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 86/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 86/22 Barn-och utbildningsnämndens 
redovisning och analys av kostnadskategorin övrigt 
 
 
Vid genomgång av föregående verksamhetsberättelse ifrågasatte vi socialdemokrater 
den stora kostnaden för posten övrigt. Vi ifrågasatte både förhållandet till den totala 
undervisningskostnaden/elev, men även den stora plötsliga ökningen av den 
budgeterade posten. 
Förvaltningen gavs i uppdrag att analysera den budgeterade posten och återkomma 
med en rapport. 
 
I den nu rapporterade redovisningen och analysen kan vi se att bokföringsfel gjort på 
ca 12 miljoner och finner det anmärkningsvärt att felet inte upptäckts tidigare. Dessa 
12 miljoner berör bara undervisningskostnaden i grundskolan, men aktuellt år för 
bytet av kontoplan tillhörde aven gymnasiet och Campus till Barn-och 
Utbildningsnämndens verksamhetsområden, vilken betydelse det nu har inneburit?  
Vi saknar i rapporten en konsekvensbeskrvning för verksamhetsområdena. Kunde 
till exempel vissa personalminskningar och andra besparingar ha förhindrats? 
 
I delrapporten analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan påpekar 
förvaltningen att undervisningskostnaden skiljer sig stort från många jämförbara 
kommuner och att undervisning i grundskolans år 6-9 är svår att bedriva utan 
besparande åtgärder. Att alliansen accepterar detta och låter detta fortgå utan förslag 
till åtgärder anser vi vara anmärkningsvärt. 
 
Vi delar inte heller förvaltningens bild av att de nu redovisade åtgärderna för att 
förhindra flera bokföringsfel skulle vara tillräckliga, och att den nu framräknade 4000 
kronor lägre kostnaden, som ger en ny kostnad på 24.500 kr/elev skulle anses rimlig. 
En kostnad för posten ”övrigt” på 24.000 kr/elev är ca. 22 % av den totala 
undervisningskostnaden, och ca. 7000 kr högre per elev än medelkostnaden för 
posten ”övrigt” i Sverige kommuner. Det anser vi inte vara rimligt. 
 
 
 
 



 

 2(2) 

 

- Vi socialdemokrater yrkar därför på återremiss och att förvaltningen får 
i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys där det presenteras 
konsekvensbeskrivningar, men även förslag på ytterligare åtgärder 
med syfte att minska posten för ”övrigt”, och istället öka budgetposten 
för grundskola undervisning 

 
 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 



 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2022-09-21 
 
Särskilt yttrande beträffande Redovisning och analys av kostnadskategorin 
“Övrigt” från rapporten “Analys av ekonomiska förutsättningar för 
grundskolan” 
Bakgrund 
Av tjänsteutlåtandet i Barn- och utbildningsnämnden, BUN/2020/0002/041-62, som tyvärr saknar 
datering, framgår det att i och med införandet av ett nytt ekonomisystem och en ny kodplan 2020 i 
kommunen har det skett bokföringsfel. Kontoposten “Övrigt” har använts för att bokföra poster, som 
skulle ha bokförts på specificerade konton i kontoplanen. Detta har gjort att kostnadskategorin “Övrigt” 
har blivit avsevärt större för Nynäshamns kommun jämfört med andra kommuner i Kolada. Kolada är 
en databas med statistik som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser. RKA är en 
ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner 
genom Kolada. 

 
Genom dessa bokföringsfel, går det inte att jämföra Nynäshamns kommun med andra kommuner i 
Kolada när det gäller kostnader. Det blir också svårt för förvaltningen och nämnden att följa upp vad 
pengarna har använts till, eftersom mycket har bokförts under kostnadskategorin “Övrigt” i stället för 
att det har bokförts på rätt konto. Om man skulle behöva göra besparingar, blir det mycket svårt att 
veta hur man ska göra, eftersom man inte kan följa upp hur utgifterna är fördelade och var det 
eventuellt skulle kunna finnas utrymme för besparingar. Om utgifterna har ökat för mycket, är det 
också svårt att analysera vad det beror på och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 
Yrkande: 

 
Vi yrkar på återremiss med stöd av ovanstående. Följande behöver åtgärdas: 

 
1. En fördjupad analys behöver genomföras över vilka konsekvenser bokföringsfelen har haft för 

respektive verksamhet. 
2. Har det undersökts om felaktiga konteringar också kan ha påverkat kostnader och eventuella 

sparbeting för respektive rektorsomåden och verksamhetsområden? 
3. Hur stora summor har korrigerats och hur stora summor rör det sig om som förvaltningen 

misstänker fortfarande är fel? 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 

Lena Dafgård 
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 

Västerby byväg 1 
137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50 

www.sorundanet.se

http://www.sorundanet.se/
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§ 87/22 BUN/2022/0015/291 

Svar på förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla 
idrottssal 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt projektering av Viaskolans gamla 
idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och mer flexibel planlösning. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.  

Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.  

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

Ärendet 
I ärendet Utökning av skolplatser centrala Nynäshamn beslutade Barn- och utbildningsnämnden (§ 
99/20) att godkänna projektering av Viaskolans gamla idrottssal. Kommunstyrelsen bad nämnden 
om ett förtydligande av vilka behov verksamheten avsåg att lösa med hyresgästanpassningar av den 
gamla idrottssalen. Ett förtydligande av behoven skickades i juni 2021 (BUN/2020/0015/291–57) där 
verksamheten beskriver hur man med mindre anpassningar av ytorna kan använda dessa på ett 
flexibelt sätt till undervisning och fritidsverksamhet. Dessa ytor ska delvis lösa de behov vilka 
uppstår av ökat tillflöde av elever och övergången från två-parallellig verksamhet till tre-parallellig. 
Förstudien beskriver två möjliga lösningar.  
 

1. Konstruktion av två nya klassrum för ett totalt antal elever på 60 stycken.  Detta möter bara 
delvis de behoven som beskrivs av verksamheten. 

2. Ombyggnation till en öppen planlösning vilken ger en flexiblare lösning med möjlighet till 
verksamhet i både mindre och större grupper.   
 

Förstudien visar att fastighetsavdelningen till viss del kan tillgodose behoven av mer utrymme men 
inte täcka behovet i sin helhet. Förstudien påpekar även att det finns utmaningar oavsett vilken 
inriktning som väljs avseende Arbetsmiljöverkets och Boverkets regelverk och rekommendationer. 
Uppskattad investeringskostnad för alternativ ett är cirka 5 000 000 kronor. För alternativ 2 något 
mindre. Då dessa kostnader är grovt uppskattade kan utökad hyreskostnad inte presenteras förrän 
efter att projektering är slutförd.  
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt projektering av Viaskolans gamla 
idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och mer flexibel planlösning. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt 
projektering av Viaskolans gamla idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och 
mer flexibel planlösning. 
 



 

PROTOKOLL Sida 11(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Ajournering begärd.  

Marcus Svinhufvud, (M), Lena Dafgård, (SN), Bengt-Göran Petersson, (KD), Jimmy Norell, (M), 
Christina Bergendahl, (C) och Rebecca Ädel (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291 
Förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla idrottssal 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare 
Akten 
 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.09.21. 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 87/22 

 

 
 

 

Yttrande över ärende 87/22 Svar på förstudie, tillbyggnad av 
klassrum i Viaskolans gamla idrottssal  

 
Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att de gamla lokalerna ska användas för 
verksamhetens bästa. Därför ville vi inför beslut i nämnden försäkra oss om 
personalmedverkan genom att det i ett bifogat A-samverkansprotokoll som påvisade att de 
lokala fackliga parterna både varit informerade och delaktiga i beslutet. Inget sådant 
protokoll kom till nämndens kännedom. Däremot visades det under mötets gång ett 
protokoll där endast information om processen enligt paragraf 19 MBL hade genomförts. 
Vi socialdemokrater valde därför att inte delta i beslutet.  

 
 
 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Johan Forsman 



 

PROTOKOLL Sida 12(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88/22 BUN/2021/0228/004 

Revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade riktlinjerna för omsorg på 
obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 

Ärendet 
Skollagen 25 kap. § 5 anger att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte är öppet. Någon absolut skyldighet att erbjuda sådan verksamhet enligt 
skollagen finns dock inte. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för omsorg på 
obekväm arbetstid. Riktlinjerna säger att rätt till omsorg på obekväm arbetstid finns om tre delar är 
uppfyllda:  

1. barnets vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter eller helger, 
2. behov av omsorg på obekväm arbetstid finns vid minst två tillfällen per månad och 
3. vårdnadshavarens arbetsgivare har styrkt att den sökande tillsammans med 

arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden. 
 

I samband med att den nya verksamheten för omsorg på obekväm arbetstid startar behöver tidigare 
antagna riktlinjer revideras. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på reviderade riktlinjer, som 
förtydligar gällande regler kring omsorg enligt nedan:  

Vistelsetid, schema och förflyttning. Riktlinjerna beskriver var verksamheten Tärnan ligger samt att 
vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning mellan förskola/fritidshem och Tärnan så vida 
inte barnet redan går vid Utsiktens förskola. Vidare anges regler kring anmälan av barnets schema.  

Information om ansökningsprocessen. Riktlinjerna förtydligar hur ansökningsprocessen går till samt 
anger handläggningstid för ansökan.  

Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid i och med 
revideringen har förtydligats och att riktlinjerna bör antas av nämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade riktlinjerna för omsorg på 
obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade 
riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0228/004-2 
Bilaga 1, Förslag till riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 



 

PROTOKOLL Sida 13(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Skolchef förskola  
Verksamhetsstrateg förskola  
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89/22  

Information – KULF 
Helena Dalivin och Agneta Jansson föredrar om arbetet med projektet KULF samt Pedagoghamnen. 
KULF innebär kompensatorisk undervisning för lärande och forskning. Helena Dalivin och Agneta 
Jansson berättar bland annat om hur samarbetet går till, metodens utformning och hur metoden har 
implementerats vid Gröndalsskolan. Nämnden har också möjlighet att ställa frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 15(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/22 BUN/2022/0147/730 

Svar på remiss - Förslag till reviderat äldrepolitiskt program för 
Nynäshamns kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Socialnämnden har utarbetat ett förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns 
kommun. Förslaget är nu remitterat av kommunstyrelsen till samtliga nämnder. Remissen inkom 
2022-06-18 och nämndernas yttrande ska ha inkommit senast den 2022-09-30. Det äldrepolitiska 
programmet beskriver övergripande mål för en politiskt förankrad viljeinriktning avseende 
äldrefrågor i kommunen. Syftet med programmet är att lägga grunden för kommunens arbete med 
målen att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Vidare 
anger programmet att det årligen ska knytas till arbetet med Mål och budget. Varje nämnd ska 
beskriva i sina respektive verksamhetsplaner vilka aktiviteter nämnderna har för avsikt att arbeta 
med under året som är kopplade till programmet. Aktiviteterna ska sedan följas upp i 
tertialredovisningarna.  
 
Förvaltningen anser inte att barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden berörs av innehållet i 
programmet. Förvaltningen har svårt att se hur barn- och utbildningsnämnden ska koppla sina 
verksamheter och upprätta aktiviteter i sin verksamhetsplan i förhållande till programmet.  
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens koppling till det äldrepolitiska programmet 
tas bort och föreslår istället att kultur- och fritidsavdelningen är lämpliga att stå för aktiviteter som 
ska öka måluppfyllelsen. Ett yttrande har upprättats som förvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att anta som sitt eget.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0147/730-2 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens yttrande över förslag till reviderat äldrepolitiskt program 
Bilaga 2, Missiv  
Bilaga 3, Förslag till reviderat äldrepolitiskt program  
Bilaga 4, Socialförvaltningens tjänsteutlåtande  
Bilaga 5, Socialnämndens beslut § 43 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 16(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91/22 BUN/2022/0031/009 

Svar på väckande av ärende: Information, uppdatering av 
pågående fastighetsärenden, beslut av förändringar och 
samtliga hyreskostnader blir regelbundna ärenden i barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S) och Ingrid Bergander, (S) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Den 26 januari 2022 väckte socialdemokraterna ett ärende i Barn- och utbildningsnämnden (§ 8/22) 
där man dels yrkar på redovisning av konsekvenser avseende fördyrande kostnader för den nya 
förskolan i Sunnerby dels att en ändring görs i processen mellan beställande nämnd och utförare så 
att beställande nämnd regelbundet uppdateras och informeras av projektet så att beslut av 
beställande nämnd kan fattas vid varje förändring som berör verksamheten innan utförare går 
vidare med projektet.   

Lokalförsörjningsprocesskartan som fastighetsavdelningen tagit fram och som det hänvisas till i 
yrkande beskriver flödet från behovsanalys fram till projekteringsstart via förstudie. Barn- och 
utbildningsnämnden får tillbaka förstudien för godkännande innan projekteringsprocessen startar. 
När projektering är klar kommer ärendet tillbaka till beställande nämnd. Beslutanderätt avseende 
ändringar i lokalförsörjningsprocessen ligger hos kommunstyrelsen. Synpunkter avseende 
processens utformning bör därför hänvisas dit.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till det väckta ärendet.   

Marcus Svinhufvud, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till det väckta ärendet.  

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



 

PROTOKOLL Sida 17(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0031/009-3 
Bilaga 1, Väckande av ärende – Information om fastighetsärenden 
 

Skickas till 
Gill Lagerberg, Socialdemokraterna. 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92/22 BUN/2022/0113/163 

Svar på Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört uppdrag till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde i april 2022 (§ 57/22) beslutades att uppdra åt Barn- och 
utbildningsnämnden att säkra sju dagars livsmedelslager i relevanta verksamheter efter ett väckt 
ärende av Patrik Isestad (S). I ärendet ingår även uppdrag till andra nämnder och 
Nynäshamnsbostäder att vidta åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens redundans mot 
allvarliga störningar på relevanta områden.  
 
Kostenheten serverar 5000 portioner per dag måndag till fredag till kommunens verksamheter 
inklusive två privata utförare. Det finns ett mindre lager av torrvaror i de större köken vilket 
tillsammans med det som finns i frysarna räcker till 4500 portioner per dag i sju dagar. Kostenheten 
kommer i ett krisläge gå över till en krismeny vilken innebär att utbudet skulle bli mindre än vanligt 
men alla kan få mat. Det finns en plan för vilka kök som ska användas i ett krisläge men 
förutsättningen är att tillgång till vatten, el och transporter ut till verksamheterna säkras.  
 
Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunstyrelseförvaltningen för att identifiera relevanta 
verksamheter och hur dessa ska kunna tryggas i händelse av längre elavbrott eller annan kris.  
I och med de lager som finns och de samarbeten förvaltningen har startat upp med 
kommunstyrelseförvaltningen bedömer förvaltningen att uppdraget från kommunfullmäktige är 
slutfört.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört uppdrag till kommunfullmäktige.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört 
uppdrag till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0113/163- 
Bilaga 1, Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kostchef 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/22 BUN/2022/0148/106 

Svar på erbjudande om samverkan med Skolverket inom 
Riktade insatser för nyanländas lärande 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med 
huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Socialdemokraterna har 
förståelse för förvaltningens beslut om att tacka nej till erbjudandet i detta skede, men vill se att 
förvaltningen tackar ja vid nästa tillfälle om erbjudandet återkommer.  

Ärendet 
I maj 2022 inkom Skolverket till barn- och utbildningsförvaltningen med ett erbjudande om 
samverkan. Samverkan avsåg riktade insatser i syfte att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska och beslutades av Skolverket inom 
ramen för regeringsuppdraget om stärkande insatser. Barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamns 
kommun var en av nio huvudmän att motta erbjudandet som innebär insatser från och med 
höstterminen 2022 till och med vårterminen 2025. 
 
Förvaltningen anser att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har 
annat modersmål än svenska är viktigt. Förvaltningen bedömer dock att förutsättningarna inte är 
optimala för att anta erbjudandet om samverkan med Skolverket. Under år 2022 fick förvaltningen 
en ny förvaltningschef som utarbetat en strategisk plan i syfte att stärka förvaltningens 
ledningsgrupp och öka förutsättningarna för en gemensam riktning som huvudman och förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet med den strategiska planen finns få möjligheter att på ett 
gynnsamt vis resurssätta arbetet med Skolverkets samverkan och skapa lämpliga förutsättningarna 
för att genomföra arbetet det kräver. 
 
Förvaltningen bedömer i och med ovan angivna anledningar att barn- och utbildningsnämnden ska 
tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med huvudmän inom ramen för riktade insatser 
för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål 
än svenska. Förvaltningen ser positivt på möjligheten att tacka ja till samma erbjudan läsåret 
2023/2024 skulle den möjligheten infinna sig.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med 
huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets 
erbjudan om samverkan med huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Rebecca Ädel, (SD) och Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0148/106-2 
Bilaga 1, Information om riktade insatser nyanländas lärande 2022 
Bilaga 2, Regeringsuppdraget 
Bilaga 3, Beslut om att erbjuda samverkan Skolverket 
Bilaga 4, Urvalsgrunder  
 

Skickas till 
Skolverket 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94/22 BUN/2022/0018/606 

Rapport över inkomna kränkningsärenden till huvudman för 
förskolan, grundsärskolan och grundskolan under perioden 
januari-juni 2022. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2022.  
 

Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt inkomna anmälningarna om kränkande behandling för perioden 
januari-juni 2021, se bilaga 1. 
 
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 januari-juni 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0018/606-2 
Bilaga 1. Rapport över inkomna kränkningsärenden till huvudman för förskolan, grundsärskolan och 
grundskolan under perioden januari-juni 2022 
 

Skickas till 
Akt 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95/22 BUN/2022/0001/002 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0001/002-111 
Bilaga 1-Redovisning av Skolinspektionsärenden maj-augusti 2022 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
1. Ordförandebeslut (BUN/2022/0001/002-93) gällande yttrande till förvaltningsrätten enligt 

delegationsförteckningsnummer 4.7.3. 
 

2. Delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-96) gällande mottagande i grundsärskola enligt 
delegationsförteckningsnummer 12.1.1.  

 
3. Delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-98) gällande avskrivning av fordran enligt 

delegationsförteckningsnummer 2.1.  
 

4. Delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-99) gällande avskrivning av fordran enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.1.  
 

5. Delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-100) gällande avskrivning av fordran enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.1.  

 
6. Rapport nr 48, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-101) gällande placering av 

förskolebarn enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  
 

7. Rapport nr 49, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-102) gällande placering av 
förskolebarn enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  

 
8. Rapport nr 50, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-103) gällande placering av 

förskolebarn enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  
 

9. Rapport nr 51, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-104) gällande placering av 
förskolebarn enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  

 
10. Rapport nr 52, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-108) gällande tre 

tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.   
 

11. Rapport nr 52, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-108) gällande tre 
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1., två visstidsanställningar 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3. samt en visstidsanställning enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  

   
12. Ordförandebeslut (BUN/2022/0001/002-110) gällande hyresgästanpassning enligt 

delegationsförteckningsnummer 4.7.3.  
 

13. Rapport nr 55, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-114) gällande två 
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. samt tre 
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  

 



 

PROTOKOLL Sida 24(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

14. Rapport nr 57, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-118) gällande sju 
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. samt en 
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

15. Ordförandebeslut (BUN/2022/0001/002-119) gällande yttrande över samråd enligt 
delegationsförteckningsnummer 4.7.3.  

 
16. Ordförandebeslut (BUN/2022/0001/002-137) gällande yttrande över samråd enligt 

delegationsförteckningsnummer 4.7.3.  
 

17. Rapport nr 66, delegationsbeslut (BUN/2022/0001/002-138) gällande tre 
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1., fyra 
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4. samt fritidshemsplacering 
enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  
 

18. Delegationsbeslut 2022-06-10 (BUN/2021/0002/041-39) gällande investering IT-rustning 
grundsärskola enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

19. Delegationsbeslut 2022-08-30 (BUN/2021/0002/041-43) gällande investering bänkar enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

20. Delegationsbeslut 2022-08-31 (BUN/2021/0002/041-47) gällande investering arbetsrum 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

21. Delegationsbeslut 2022-09-01 (BUN/2021/0002/041-49) gällande investering skolexpedition 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

22. Delegationsbeslut 2022-09-01 (BUN/2021/0002/041-50) gällande investering utemiljö enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

23. Delegationsbeslut 2022-09-01 ( BUN/2021/0002/041-51) gällande investering digital 
utrustning enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

24. Delegationsbeslut 2022-09-01 (BUN/2021/0002/041-52) gällande investering elevskåp enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

25. Delegationsbeslut 2022-09-01 (BUN/2021/0002/041-53) gällande investering möbler enligt 
delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

26. Delegationsbeslut 2022-09-01 (BUN/2021/0002/041-54) gällande investering diskmaskin 
enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  

 
- 

Skickas till 
Akt 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-09-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade förslagen, klagomålen och synpunkterna till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
1. Klagomål/kränkande behandling Vanstaskolan, inkom 2022-05-29, svar 2022-05-31.  

 
2. Klagomål/kränkande behandling Sunnerbyskolan, inkom 2022-06-28, svar 2022-06-29.  

 
3. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan, inkom 2022-07-20, svar 2022-08-02.  
 
4. Klagomål/kränkande behandling Viaskolan, inkom 2022-08-16, svar 2022-08-17.  

 
5. Klagomål gällande språkval Viaskolan, inkom 2022-08-23, svar 2022-08-23.  

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 26(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan och skyddskommittémöte 2022-09-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan och skyddskommitté 
2022-09-15 till handlingarna.  
 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från f-samverkan samt 
skyddskommittémöte med fackliga ombud 2022-09-15. 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-09-15 
Bilaga 2, protokoll skyddskommitté 2022-09-15 
 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99/22  

Politikerrapport 
Rebecca Ädel, (SD) och Carl Marcus (SD) redogör för sitt besök vid Måsens förskola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100/22  

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

- Utveckling av det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet (SKA).  
- Översyn av framtida förvaltningsorganisationen. 
- Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn. 

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola och Christina Persson, skolchef förskola 
berättar om aktuell information från respektive verksamhetsområde.  

  



 

PROTOKOLL Sida 28(28) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes.  
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