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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 34/21

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler fyra övriga frågor. En övrig fråga om förväntad driftsform för skolan i
Källberga, en övrig fråga om skolinspektionens granskning av skolchefers roll, en övrig fråga om att
Stockholms stads nya riktlinjer om elevpeng samt en övrig fråga om kommande granskning av
revisorerna.
Rebecka Ädel (SD) ställer en övrig fråga om datorstölden i Sunnerbyskolan.
Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
____________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 5(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 35/21

BUN/2020/0002/041

Remissyttrande mål och budget 2022-2025
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över mål och budget 2022-2025 som
sitt eget och att överlämna detta till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg (S) har inkommit med ett skriftligt särskilt yttrande. Det skriftliga särskilda yttrandet
biläggs som bilaga A.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag på 716,6 mnkr för 2022. Budgetramen för
2021 uppgår till 686,0 mnkr vilket medför en uppräkning på 30,6 mnkr. I uppräkningen ingår
ersättning för pris- och lönekompensation som är i paritet med Sveriges kommuner och regioners
(SKR) index för arbetskraft och övrig förbrukning samt en volymkompensation för tillkommande
barn och elever inom för- och grundskola, dock inte i fritidshem och vuxenutbildning.
Investeringsramen föreslås uppgå till 12,0 mnkr årligen under perioden 2022–2025.
Osäkerheter att ta höjd för inför planeringsperioden är coronapandemin och tidigare års besparingar
i nämndens verksamheter och hur detta kommer att påverka resultat och likvärdighet inom
nämndens ansvarsområde. Andra utmaningar för nämnden är att platsbrist och behov av
tillkommande lokaler samt fortsatta behov av digital utveckling framöver kommer driva kostnader.
Dessa kostnader riskerar att skapa underskott utifrån nuvarande tilldelning av kommunbidrag.
I förvaltningens förslag till yttrande beskrivs de osäkerheter som nämndens verksamheter går in
med i planeringsperioden, men också prioriterade insatser för att möta dessa utmaningar

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över mål och budget 2022-2025 som
sitt eget och att överlämna detta till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Lena Dafgård (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bengt-Göran Petersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0002/041-21
Bilaga 1, Remissyttrande över mål och budget 2022-2025
Bilaga 2, Remiss Alliansens budgetdirektiv 2022-2025

Skickas till

Kommunstyrelsen, Controller, Kommunikatör, Avdelningschefer, Skolchefer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Nynäshamn, 2021.03.24
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 35/21

Yttrande över Mål -och budgetremiss 2022-2025
Förvaltningens yttrande beskriver stora svårigheter med att uppnå en budget i balans
med alliansen budgettilldelning. Att budgeten är underfinansierad och att uppräkning
utgår från den underfinansierade budgeten 2020 med redovisat underskott verkar
inte få alliansen att förstå att kunskapstappet och kommande kvalitetssänkningar
kommer ta lång tid att inhämta och ge kvarstående men för väldigt många i vår
kommun.
Denna budget är helt fel väg att gå.
Behovet av mer personal, satsningar och utvecklingsinsatser är större än någonsin,
särskilt efter Coronapandemin.
Besparingar och betydelsen av dessa beskrivs på väldigt många ställen i yttrandet men
på olika sätt. Det beskrivs som minskade ekonomiska resurser, underskott,
underfinansiering, ekonomiska förutsättningar, budgetunderskott, ekonomiska
konsekvenser, utebliven kompensation, fortsatta besparingar, ekonomiska
utmaningar, och begärd volymuppräkning.
Det går inte att missa andemeningen av dessa synonymer och omskrivningar.
Budgettilldelningen är långt ifrån tillräcklig.
I Yttrandet beskrivs tydligt att det är just kärnverksamheterna som påverkas negativt.
Där beskrivs hur budgettilldelningen leder till större barn-och elevgrupper med färre
personal, där fler barn/elever än någonsin kommer sakna det stöd de behöver. Där
beskrivs sämre kvalitet, stort kunskapstapp, med sämre måluppfyllelse som följd, och
en stor oro för framtiden.
Det kan inte beskrivas tydligare och går inte heller att missförstå! Inte av oss i alla
fall.
Kapitlet med satsningar, utvecklingsinsatser, förväntan och en framtidstro som inger
hopp, saknas helt i yttrandet. Vart tog den rubriken vägen?

2(2)

Den nedanstående målformulering i det av alliansens första prioriterade målet för vår
kommun framstår som tomma ord utan betydelse och verklighetsförankring.
Koppling till budget saknas helt!
”Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet, och ger goda förutsättningar för barn, elever,
studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, med god
kvalitet, invånare i alla livsskeden och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid”
Vi socialdemokrater ställer oss bakom förvaltningens yttrande över alliansens
budgetremiss. Vi kan också konstatera att det i budgetförslaget saknas många, många
miljoner till verksamheterna inom Barn-och utbildningsnämndens område. Vi vill
därför uppmana alliansens företrädare att utöka kommunbidraget till nämnden, så att
förutsättningarna ges för att uppnå det ovan beskrivna prioriterade målet. Vi får den
kvalitet vi betalar för!

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

PROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 36/21

BUN/2021/0002/041

Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för
framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022 med ändringen att antalet
fackliga representanter utökas till fem stycken.
Protokollsanteckning

Gill Lagerberg (S) anmäler följande protokollsanteckning: Det är viktigt att verksamhetsmålen är
kopplade till budgeten.

Ärendet

Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten nämndens viktigaste styrdokument. Att
verksamhetsplanen har en tydlig förankring såväl politiskt som i de verksamheter som nämnden
ansvarar för är därför viktigt. De senaste åren har barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
utarbetats i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningsledning, fackliga
organisationer och representation från politiken. Syftet med modellen har varit att skapa dialog
mellan politik, förvaltning, fackliga organisationer och verksamhet där politiska visioner och mål kan
diskuteras i relation till verksamheternas förutsättningar och behov. För att tydliggöra förankringen
med verksamheterna och för att öka representationen av medarbetare i arbetet med utarbetande av
verksamhetsplan har avdelningarna under föregående år uppmanats att utse remissgrupper vilka
har till uppgift att inkomma med inspel till de förslag som utarbetas i arbetsgruppen.
Förvaltningen har tagit fram förslag till arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan för 2022 och
avser en arbetsgrupp med representation ifrån politiken och förvaltningsledningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till arbetssätt för
framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till arbetssätt för framtagande av mål- och budgetyttrande och verksamhetsplan för 2022.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut med ändringen att antalet
fackliga representanter utökas till fem stycken för att möjliggöra att fler grupper representeras.
Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.

Propositionsordning

Barn-och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: avslag eller bifall till
ändringsyrkande.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
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Skickas till

Akten
Avdelningschefer BUF
Fackliga organisationer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 37/21

BUN/2020/0068/619

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet
timmar i förskola och pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att vid behov
fatta förlängningsbeslut (BUN § 22/21) att begränsa antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga eller arbetslösa. Delegeringen gäller fram till 2021-04-27.
2. förlängningsbeslutet enligt att-sats 1 får maximalt gälla till 2021-06-30.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars 2020 (BUN § 40/20) beslut om att tillfälligt begränsa
antalet timmar i förskolan för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa med
anledning av de rådande omständigheterna kring covid-19. Begränsningen gällde till och med 202006-30. I oktober 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett beslut (BUN § 156/20)
angående antalet timmar i förskolan, där antalet begränsades till 22 timmar per vecka för barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet har därefter förlängts fram till 2021-0430.
Situationen är fortsatt ansträngd när det kommer till personalförsörjning och hög arbetsbelastning.
Sjuktalen bland personalen är fortsatt höga, vilket delvis härrör från folkhälsomyndighetens
rekommendationer att stanna hemma vid milda förkylningssymtom. Restriktionerna för att minska
smittspridningen förvårar även möjligheten att anlita vikarier för att täcka upp personalbortfall.
Förvaltningen anser att om åtstramningen behöver fortskrida bör verksamheterna och
vårdnadshavare få information om en förlängning så tidigt som möjligt. Nämndsammanträdet i april
kan därför bli för tätt inpå. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 2021-04-06
och vid den tiden bör det finnas viss klarhet om situationen är fortsatt ansträng i
förskoleverksamheterna när det kommer till personalförsörjning och hög arbetsbelastning.
Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden delegerar beslutanderätten till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott att vid behov fatta ett förlängningsbeslut av BUN § 22/21att begränsa antalet omsorgtimmar för barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller
föräldralediga.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
3. delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att vid behov
fatta förlängningsbeslut (BUN § 22/21) att begränsa antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga eller arbetslösa. Delegeringen gäller fram till 2021-04-27.
4. förlängningsbeslutet enligt att-sats 1 får maximalt gälla till 2021-06-30.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0068/619-16

Skickas till

Handläggare förskola
Skolchef förskola
Rektorer förskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 38/21

BUN/2018/0086/059

Uppföljning av personuppgiftsbehandling - rapport från barnoch utbildningsnämndens dataskyddsombud 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i
enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1.
2. komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som behandlar incidentrapportering.
3. att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 2021, ska återkomma med information
till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper.

Ärendet

Den 31 augusti 2020 inkom kommunens dataskyddsombud med ”Rapport – granskning av
personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter”.
Granskningen har fokuserat på hur barn- och utbildningsnämndens verksamheter efterlever vissa
utvalda artiklar ur dataskyddsförordningen. Av rapporten kan man utläsa att barn- och
utbildningsnämnden, enligt dataskyddsombudets bedömning, brister i ett antal hänseenden.
Dataskyddsombudet har överlämnat en lista till barn- och utbildningsnämnden med förslag på
rekommenderade åtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunjuristen
gått igenom dataskyddsombudets ”åtgärdslista” och tagit fram ett förslag på hur barn- och
utbildningsnämnden ska angripa de upptäckta bristerna.
Aktiviteter som förvaltningen bör genomföra för att stärka barn- och utbildningsnämnden
personuppgiftsbehandling är bland annat att:
• säkerställa att barn- och utbildningsnämnden har upprättat registerförteckningar för samtliga
personuppgiftsbehandlingar,
• uppdatera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning,
• säkerställa att dataskyddsombudet systematiskt bjuds in till förvaltningsledning och barn- och
utbildningsnämnden för att rapportera om nämndens personuppgiftshantering,
• vidareutbilda medarbetare och chefer kring dataskyddsfrågor, samt
• se över barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbiträdesavtal och eventuellt revidera avtal
som inte lever upp till förordningens krav.
En komplett lista på föreslagna åtgärder med anledning av dataskyddsombudets rapport redovisas
som bilaga 1.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i
enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1.
2. komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som behandlar incidentrapportering.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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3. att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 2021, ska återkomma med information
till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i
enlighet med förvaltningens förslag, bilaga 1.
2. komplettera delegationsordningen med punkt 5.6.5 som behandlar incidentrapportering.
3. att barn- och utbildningsförvaltningen, senast den 30 juni 2021, ska återkomma med information
till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet fortlöper.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter, 2020-08-31, BUN/2018/0086/059/37
Bilaga 1. Förslag till åtgärder med anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av
personuppgiftsbehandling inom kommunens verksamheter 2020-08-31

Skickas till

Avdelningschefen för förvaltningsstaben, barn- och utbildningsförvaltningen
Dataskyddsombudet
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 39/21

BUN/2019/0075/610

Utredningsuppdrag gällande revidering av skolskjutsriktlinjer
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utredningsuppdraget.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att Stormogården och Lillmogården ska
utgöra centrala särskilda undervisningsgrupper vid Gröndalsskolan respektive Viaskolan F-5 (§
185/20). Beslutet innebar även att förvaltningen uppdrogs att utreda om det fanns behov av att
revidera kommunens riktlinjer för skolskjuts. Detta eftersom skolskjutsriktlinjerna fastslår att elever
endast har rätt till skolskjuts till den skola vid vilken de har sin grundplacering. Om vårdnadshavaren
väljer en skolplacering vid en annan skola har eleven ingen generell rätt till skolskjuts.
Placering i en central särskild undervisningsgrupp förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om att
byta skola till den skolan vid vilken undervisningsgruppen är förlagd. Strikt tolkat skulle detta
innebära att eleven inte har någon rätt till skolskjuts till den centrala särskilda
undervisningsgruppen.
Ett beslut om skolskjuts med entreprenad på grund av särskilda omständigheter fattas av
skolskjutssamordnare och gäller som längst 6 månader i taget, för elever i årskurs F-3 kan beslutet
om skolskjuts med entreprenad förlängas vid behov. För elever i årskurs 4-9 beviljas skolskjuts med
entreprenad som längst 6 månader från placeringsstart. Skolskjuts till och från
fritidshemsverksamhet beviljas inte. Förvaltningen konstaterar att det undantag som finns i
skollagen och som avser särskilda omständigheter kan tillämpas för att för att bevilja skolskjuts med
entreprenad för elever som har rekommenderats för placering i central särskild undervisningsgrupp,
förutsatt att den utredning som gjorts med anledning av ansökan om placeringen visar att eleven
har ett sådant behov och att beslutet endast beviljas för 6 månader i taget. Således ser
förvaltningen inte att det i dagsläget är nödvändigt att revidera kommunens skolskjutsregler.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utredningsuppdraget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
utredningsuppdraget.

Beslutsunderlag

BUN/2019/0075/610-10

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 13(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 40/21

BUN/2020/0319/061

Svar på medborgarförslag - Inför rökförbud på skolområdet i
anslutning till gymnasieskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

I november beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten till barn- och
utbildningsnämnden (KF § 130/20) för ett medborgarförslag gällande rökförbud vid gymnasieskolan.
Förslagsställaren föreslår att rökförbud införs på och i anslutning till skolområdet vid Nynäshamns
gymnasium. Förslagsställaren lyfter de hälsofrämjande effekter ett rökförbud skulle innebära och
särskilt för elever och personal med astma- och allergibesvär.
Förvaltningen tackar för förslaget och delar förslagsställarens ambition om att göra alla elevers
skolgång rökfri. Rökning i skollokaler, skolgårdar och i anslutning till fritidsverksamhet och förskolor
är förbjudet enligt tobakslagen (SFS 2018:2088). Med detta vill förvaltningen lyfta att det redan är
förbjudet att röka inom hela skolområdet vid Nynäshamns gymnasium.
Vidare har gymnasiet en upprättad handlingsplan gällande alkohol, narkotika, doping och tobak som
syftar till att ge personal stöd i det åtgärdande arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0319/061-2
Bilaga 1, Medborgarförslag Inför rökförbud på skolområdet i anslutning till gymnasieskolan

Skickas till

Förslagsställaren
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 14(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 41/21

BUN/2021/0001/002

Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Ärendet
1. Rapport nr 18/21 (BUN/2021/0001/002-23), delegationsbeslut 2020-12-19 – 2021-02-17,
gällande anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1 och 1.2.4.
2. Rapport nr 19/21 (BUN/2021/0001/002-24), delegationsbeslut 2021-02-08-2021-02-09, gällande
nyplacering på fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
3. Rapport nr 20/21 (BUN/2021/0001/002-25), delegationsbeslut 2021-02-15, gällande nyplacering i
fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
4. Rapport nr 21/21 (BUN/2021/0001/002-26), delegationsbeslut 2021-01-11-2021-01-15, gällande
anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
5. Rapport nr 22/21 (BUN/2021/0001/002-27), delegationsbeslut 2021-02-19, gällande anställningar
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
6. Investeringsbeslut (BUN/2020/0002/041-19) gällande datorer inom förskolan enligt
delegationsförteckningsnummer 2.10.
7. Rapport nr 23/21 (BUN/2021/0001/002-28), delegationsbeslut 2021-02-15, gällande nyplacering i
fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
8. Investeringsbeslut (BUN/2020/0002/041-20) gällande datorer inom grundskolan enligt
delegationsförteckningsnummer 2.10.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 15(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 42/21

BUN/2021/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål, synpunkter och förslag
2021-03-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga de inkomna klagomålen, synpunkterna och
förslagen till handlingarna.

Ärendet

1. Viaskolans sammanställning februari.

2. Klagomål vad gäller begränsning av vistelsetid i förskola, inkom 2021-02-25, svar 2021-0225.
3. Klagomål gällande stök under lektion i Sunnerbyskolan, inkom 2021-03-08, svar 2021-0308.

Skickas till
Akten

§ 43/21

Justerarsignaturer

BUN/2021/0007/021

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 16(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Protokoll från F-samverkan och skyddskommittémöte 2021-0311
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollen från F-samverkan och skyddskommittémötet
2021-03-11 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
skyddskommittémöte med fackliga representanter 2021-03-11.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, protokoll F-samverkan 2021-03-11
Bilaga 2, protokoll skyddskommittémöte 2021-03-11

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 17(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 44/21

BUN/2021/0031/003

Lokal uppföljning av riktlinjer för nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ett yttrande som skickats gällande lokal uppföljning
av riktlinjer för nationella minoritet och minoritetsspråk.
_____________________________________________
§ 45/21

Årlig uppföljning SAM
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, berättar om SAM-dagen som genomförts med fackliga
organisationer 2021-03-24. Vidare har barn- och utbildningsnämnden tagit del av en årlig
uppföljning vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.
______________________________________________

§ 46/21

Aktuellt på förvaltningen
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar om aktuellt arbete och situation i förvaltningen.
Bland annat informerar hon om situationen i förvaltningen med anledning av Covid-19. En
representant till Smittskydds Stockholm är nu också utsedd och är tillsammans med skolchefer
första kontakt vid smitta.
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, framför att skolmatsalarna kommer ha en extra
klimatsmart vecka. Vidare kommer arbetsmiljöverket genomföra en inspektion 2021-04-14.
Det har kommit in frågor om skolmiljarden och Lina Axelsson kihlblom, förvaltningschef, håller kort
föredrag. Vidare har fråga ställts vad gäller Nynäshamns gymnasiums marknadsföring och hur
antalet ansökningar sett ut till respektive program. Lina Axelsson kihlblom, förvaltningschef, och
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och gymnasiesärskola svarar.
_____________________________________________

§ 47/21

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes under sammanträdet.

_____________________________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 18(18)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-24

§ 48/21

Övriga frågor
Gill Lagerberg (S) ställer en övrig fråga om vilken driftsform som skolan i Källberga förväntas drivas
i. Ordförande framför att det inte går att svara på. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, tillägger
att det är Skolinspektionen som beslutar om nya skolor och det är i ansökan som driftform redogörs.
Gill Lagerberg (S) ställer en övrig fråga om Skolinspektionens rapport efter granskningen av
skolchefers roll och delegationer. Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, svarar att
kommunen fick högt betyg. Skolinspektionens rapport kommer skickas ut till nämnden.
Gill Lagerberg (S) ställer en övrig fråga om att Stockholms stad ändrat till att nu ta betalt utifrån
deras elevpeng. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att andra kommuner kommer
bestrida det rättsligt varför Nynäshamns kommun valt att inte göra det.
Gill Lagerberg (S) ställer en övrig fråga ifall revisorernas granskning av barn- och
utbildningsnämndens arbete gällande likvärdigskola kommer vara inom eller utanför kommunen.
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att det bör vara inom kommunen.
Rebecca Ädel (SD) ställer en övrig fråga om datorstölden i Sunnerbyskolan. Annika Setterquist,
skolchef grund- och grundsärskolan, svarar att polisen har funnit de stulna datorerna och de är
återlämnade till Sunnerbyskolan.

___________________________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

