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§ 16/21

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande att Socialdemokraterna önskar få information
om sådant som kan påverka nämndens verksamheter och budget.
Ett nytt ärende läggs till dagordningen, Ändrad praxis gällande interkommunal ersättning Stockholm
stad 2021. Ärendet tilldelas paragrafnummer § 23 och övriga paragrafer justeras därefter.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 17/21

BUN/2019/0152/012

Barn- och utbildningsnämndens program för uppföljning av
privata utförare i Nynäshamns kommun
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till uppföljning av privata utförare som arbetar med och verkar
inom nämndens område.

Ärendet

Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige, inför varje ny mandatperiod, anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. Kommunens nämnder ska sedan, med kommunfullmäktiges program som grund, utarbeta
en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.
Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kartlagt de avtal som
kan anses omfattas av beslutet. Vidare har barn- och utbildningsnämnden i ärende 2019/0152/12
beslutat om en uppföljningsplan för dessa verksamheter.
Detta beslut avser ramverket för uppföljningen av de privata utförare som verkar inom nämndens
ansvarsområde.
Förvaltningens bedömning är att nämnden beslutar om ramen för uppföljningen och vilka delar den
ska omfatta. Förvaltningens tjänstemän har då möjlighet att snabbt revidera och anpassa arbetet
inom den beslutade ramen. Nämnden får en kontinuerlig återkoppling genom att en rapportering
sker i samband med delårsrapporteringarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av privata utförare
som arbetar med och verkar inom nämndens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0152/012-6
Rapport, Barn- och utbildningsnämndens program för privata utförare i Nynäshamns kommun

Skickas till

Avdelningschefer, BUF
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 18/21

BUN/2020/0068/619

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet
timmar i förskola och pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att:

1. begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet gäller perioden 202105-01 – 2021-06-30.

Reservationer och särskilda yttranden

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga
A.
Tobias Östring, (L), meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-24 att delegera beslutanderätten till
arbetsutskottet när det kommer till ett eventuellt förlängningsbeslut av BUN § 22/21 - att begränsa
antalet omsorgtimmar med 22 timmar omsorg per vecka för de barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga och arbetslösa. Det med anledning av det osäkra läget med hur smittspridningen
fortskrider och svårigheten att göra en bedömning långt i förväg då situationen kan variera vecka till
vecka.
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.
Övergripande för förskolorna 2020 uppgick sjukfrånvaron till 13,98 %, för januari-februari 2021 låg
sjukfrånvaro redan på 11,66%. Under mars månad 2021 och övergripande förskolorna var
sjukfrånvaron densamma och uppgick till 11,75%. Två st. områden sticker ut, område fem och sex,
deras sjukfrånvaro har legat på 16,98% respektive 16,31% och under mars månad är det i dessa
områden som utbrott skett.
Förvaltningen bedömer att det fortsättningsvis behöver vidtas åtgärder i förskolan och pedagogisk
omsorg i syfte att säkra personalförsörjningen och kontinuiteten i verksamheterna. Det handlar
framför allt om att tillse att det finns pedagoger i verksamheterna som bedriver en kvalitativ
undervisning och omsorg. För att kunna tillgodose verksamheternas behov föreslår förvaltningen att
begränsningen av antalet timmar i förskolan och pedagogisk omsorg, 22 timmar per vecka, för barn
vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa förlängs perioden 2021-05-01 – 2021-06-30.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att begränsa antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
arbetslösa. Beslutet gäller perioden 2021-05-01 – 2021-06-30.

Yrkanden

Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till sitt särskilt,
skriftliga yttrande.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-24 BUN § 22/21
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0068/619-18

Skickas till

Handläggare förskola
Skolchef förskola
Rektorer förskola
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Nynäshamn, 2021.04.13
Barn-och utbildningsnämnden AU
Ärendenummer 18/21

Yttrande över beslut gällande tillfällig begränsning av
antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg.
Vi förstår svårigheten med att möta en stor personalfrånvaro under en
pandemi då vikarietillsättning av olika personer inte är önskvärt.
Vi har därför yrkat bifall till förslaget om förlängning t.o.m. 30/6-21.
Men pandemin har pågått en bra tid nu utan personalförstärkningar i
form av längre anställningar. Nu måste vi stå upp för det kunskapstapp
som pandemin har orsakat, ge budgetförutsättningar till ökad
personaltäthet, och ge barnen bättre livschanser.
Vi socialdemokrater kan därför inte ställa oss bakom en ytterligare
förlängning av en begränsning av timmar i förskolan från 30 till 22
tim/vecka som erbjuds till vårdnadshavare som är föräldralediga eller
arbetslösa efter 30/6-2021.
Den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder är så viktig för
språkinlärning och kunskapsinhämtning. Vi kan inte låta några barn halka
efter redan i unga år, och vara sämre rustade för framtiden än sina
kamrater vars föräldrar har ett arbete.
Barnens bästa måste vara i fokus och inte verksamhetens behov eller en
underfinansierad budget.
Det behövs mer personal i verksamheten och vi hoppas att nyrekrytering
sker under sommaren.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Gill Lagerberg

PROTOKOLL
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§ 19/21

BUN/2021/0028/619-

Remissvar över ansökan från Steg För Framtiden AB om
etablering av fristående gymnasieskola
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
anta yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Steg För Framtiden AB har hos Skolinspektionen (dnr SI 2021:745) ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Södertörnsgymnasium i
Botkyrka kommun från och med läsåret 2022/2023. Enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen (2010:800),
ges lägeskommun och de närliggande kommunerna, som kan bli berörda av en etablering av den
sökta utbildningen, möjlighet att yttra sig över ansökan. Berörda kommuner får möjlighet att yttra
sig över om en utökning av den sökta utbildningen skulle medföra negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Lägeskommunen och
närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag i Skolinspektionens bedömning.
För närvarande erbjuder Steg För Framtiden naturvetenskapligt och samhällsvetenskapsprogram och
kommer utöka utbudet med att utöka utbudet med följande nationella program med start läsåret
2022/2023:
-

Samhällsvetenskapsprogram- beteendevetenskap
Ekonomiprogram – ekonomi
Ekonomiprogram - juridik

När programmen är fullt utbyggda år 2024 planerar skolan med en ökning av totalt 117 elever
(årskurs 1-3).
Nynäshamns gymnasium erbjuder idag ekonomiprogram med inriktning ekonomi respektive
juridik samt samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap. Barn- och
utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering av den ovannämnda utbildningen inte
nämnvärt kommer påverka Nynäshamns kommuns utbud. Det kan finnas en risk för
överetablering inom området men förvaltningen bedömer att det inte blir en ofördelaktig
situation.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2021/0028/619-2
Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Steg För Framtiden AB

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 20/21

BUN/2021/0035/619

Remissvar över ansökan från Ljud och Bildskolan om
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Haninge
kommun
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
anta yttrandet som sitt eget.

Reservationer och särskilda yttranden

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

Ärendet

Ljud och Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen (dnr SI 2021:709) ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid LBS Kreativa Gymnasiet
Haninge i Haninge kommun från och med läsåret 2022/2023. Enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen
(2010:800), ges lägeskommun och närliggande kommuner, som kan antas bli berörda av en
etablering av en fristående gymnasieskola, tillfälle att yttra sig över ansökan. Berörda kommuner får
möjlighet att yttra sig över om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra negativa
följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Lägeskommunen och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag i Skolinspektionens
bedömning.
Ljud och Bildskolan kommer erbjuda följande nationella program med start läsåret 2022/2023:
-

Estetiskt program (inriktningar bild och formgivning samt estetik och media)
Teknikprogram (inriktningar design och produktutveckling samt informations- och
medieteknik)

När programmen är fullt utbyggda år 2024 planerar gymnasieskolan med totalt 144 elever (åk 1-3).
Nynäshamns gymnasium erbjuder idag teknikprogram med 16 platser och estetiskt program med 6
platser. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering av den ovannämnda
utbildningen inte nämnvärt kommer påverka Nynäshamns kommun. Det kan finnas en risk för
överetablering inom området men förvaltningen bedömer att det inte blir en ofördelaktig situation.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Ljud och Bildskolan LSB AB
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0035/619-2

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 21/21

BUN/2021/0046/619

Remissvar över ansökan från Dille Gård AB om nyetablering av
gymnasieskola i Haninge kommun
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
anta yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Dille Gård AB har hos Skolinspektionen (dnr SI 2021:852) ansökt om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Berga Naturbruksgymnasium i Haninge
kommun från och med läsåret 2022/2023. Enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen (2010:800), ges
lägeskommun och närliggande kommuner, som kan antas bli berörda av den sökta utbildningen,
tillfälle att yttra sig över ansökan. Berörda kommuner får möjlighet att yttra sig över om den sökta
utbildningen skulle medföra negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet). Lägeskommunen och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag i Skolinspektionens bedömning.
Utbildningen kommer erbjuda naturbruksprogram med inriktningar som lantbruk, hästhållning och
djurvård med start läsåret 2022/2023.
När programmet är fullt utbyggt år 2024 planerar gymnasieskolan med totalt 288 elever (åk 1-3).

Nynäshamns gymnasium har idag inget program som kan liknas med liknas med utbildningen i
ansökan. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering av den ovannämnda
utbildningen inte kommer påverka Nynäshamns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Dille Gård AB
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0046/619-2

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 22/21

BUN/2021/0048/619

Remissvar över ansökan från Dille Gård gymnasiesärskola
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
anta yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Dille Gård AB har hos Skolinspektionen (dnr SI 2021:854) ansökt om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola vid Berga Naturbruksgymnasium i Haninge
kommun från och med läsåret 2022/2023. Enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen (2010:800), ges
lägeskommun och närliggande kommuner, som kan antas bli berörda av den sökta utbildningen,
tillfälle att yttra sig över ansökan. Berörda kommuner får möjlighet att yttra sig över om den sökta
utbildningen skulle medföra negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet). Lägeskommunen och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag i Skolinspektionens bedömning.
Dille Gård AB kommer erbjuda ett nationellt program som avser program för skog, mark och djur.
När programmen är fullt utbyggda år 2025 planerar gymnasiesärskolan med totalt 20 elever (åk 14).
Nynäshamns gymnasiesärskola erbjuder idag ett individuellt program som avser natur och miljö
men som inte helt kan liknas med utbildningen i ansökan. Barn- och utbildningsförvaltningen
bedömer att en etablering av den ovannämnda utbildningen inte kommer påverka Nynäshamns
kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Dille Gård AB
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0048/619-2

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 23/21

BUN/2021/0074/605

Ändrad praxis för interkommunal ersättning Stockholm stad
2021
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att:

1. lämna ärendet utan eget ställningstagande och ge förvaltningen i uppdrag att bereda
ärendet vidare med kompletteringar enligt Gill Lagerbergs, (S), yrkanden.

Ärendet

I en skrivelse daterad 2021-01-18 meddelar utbildningsförvaltningen i Stockholms stad att
utbildningsnämnden den 12 december 2019 fattade beslut om nya principer för ersättning för så
kallade interkommunala elever som tas emot i annan kommun enligt 10 kap. 27 § skollagen.
Beslutet innebär att Stockholms stad går över till en princip där hemkommunens interkommunala
ersättning ska motsvara skolkommunens kostnader för att tillhandahålla utbildningen
(skolkommunens skolpeng). Detta är en förändring mot den praxis som idag är rådande som
innebär att den kommun som anordnar utbildningen istället får en ersättning som motsvarar den
kostnad som hemkommunen hade haft om eleven gått i skola i sin hemkommun (hemkommunens
skolpeng). Sedan höstterminen 2020 har Stockholm stad börjat tillämpa bestämmelsen för
Stockholmselever i andra kommuner. Från och med höstterminen 2021 kommer Stockholms stad nu
även tillämpa det för andra kommuners elever i Stockholms skolor. Förändringen gäller endast nya
elever som börjar i Stockholms skolor och inte de elever som redan är mottagna. För Nynäshamns
kommun innebär det att kommunen ska betala Stockholms stads skolpeng för de elever som är
folkbokförda i Nynäshamn och som går i skolan i Stockholms stad.
Stockholms stads skolpeng är högre än Nynäshamns kommuns. Baserat på det faktiska utfallet och
de för närvarande elever som denna praxis berör innebär det en kostnadsökning för Nynäshamns
kommun med 8453 kr per månad gentemot det kommunen debiteras för idag, det vill säga en
ökning med 101 436 kr per år.
Sammantaget går rättsläget att tolka på så sätt att det primärt i denna situation råder avtalsfrihet
om ersättningens storlek. Går det inte att komma överens ska ersättningen bestämmas utifrån vad
eleven hade kostat enligt hemkommunens resurstilldelningssystem. Utifrån första stycket i kap 10.
34 § skollagen, där eleven ges en rättighet att mottas i annan kommun, vilket gör att mottagande
kommuns ”pris” per elev styr så är det i de fall en kommun frivilligt tar emot en elev efter önskemål
av vårdnadshavarna är hemkommunens ”pris” – om inte annat avtalats – som styr.
I dagsläget finns ingen överenskommelse eller avtal med Stockholms stad. Frågeställningen blir
därmed om det är reglerat vilken skolpeng som ska användas och om det är juridiskt korrekt att
byta princip. Flertal kommuner har därför skickat in stämningsansökningar mot Stockholms stad om
den nya praxisen. I väntan på att ärendet prövas rättsligt står förvaltningen inför nya ansökningar
om önskemål om skolplats i Stockholm stad för barn folkbokförda i Nynäshamn.
Det nämnden behöver ta ställning till är om Stockholms stads nya princip, där hemkommunens
interkommunala ersättning ska motsvara skolkommunens kostnader, skall accepteras i väntan på att
ärendet prövas rättsligt. Det gäller endast elever som är mottagna utifrån vårdnadshavarnas
önskemål (10 kap. 27 § skollagen). Målets utfall bestämmer sedan ersättningen för de elever som är
folkbokförda i Nynäshamn men går i Stockholms skolor, från höstterminen 2021. Ifall inte
Stockholms stads nya princip accepteras kommer inte Stockholms stad ta emot elever från
Nynäshamns kommun i Stockholms skolor från höstterminen 2021. Nynäshamns kommun behöver
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därför bekräfta till Stockholms stads utbildningsförvaltning att kommunen kommer ersätta
Stockholms stad med skolkommunens kostnad för nya skolelever från och med höstterminen 2021.
Även om det blir en större kostnadsökning av ersättningen för elever från Nynäshamn som går i
Stockholms skolor bedömer förvaltningen att ökningen inte kommer leda till betydande ekonomiska
svårigheter för kommunen. Det utifrån förutsättningen att antalet elever, vars vårdnadshavare
önskar skolplats i Stockholm stad, inte ökar markant under tiden som ärendet prövas rättsligt. Att
det endast kommer bli en kostnadsökning med ca 100 000 kr per år.
Förvaltningen föreslår att den nya principen accepteras i väntan på att ärendet prövas rättsligt. Om
det visar sig att Stockholms stads nya praxis är juridiskt korrekt får kommunen fortsättningsvis utgå
från den nya principen.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. i väntan på att stämningsansökningarna mot Stockholms stad beträffande den föreslagna
praxisen för interkommunal ersättning 2021 prövas rättsligt, acceptera den nya principen
om ersättning till Stockholms stad vid mottagande av elev, enligt 10 kap. 27 § skollagen
samt motsvarande bestämmelser om placering i förskoleklass, 9 kap. 13 § andra stycket,
grundsärskolan 11 kap. 26 § och fritidshem 14 kap. 10 § skollagen.

Yrkanden

Gill Lagerberg, (S), yrkar att ärendets tjänsteutlåtande kompletteras med elevstatistik gällande
elever skrivna i Nynäshamns kommun som för närvarande går i skola i Stockholms kommun, en
kostnadsprognos i ett scenario där närliggande kommuner inför en liknande praxis i den mån det är
möjligt samt att meningen om särskilt stöd förtydligas.
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till Gill Lagerberg, (S), yrkande.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar att arbetsutskottet lämnar förslaget utan eget ställningstagande, till
förmån för Gill Lagerbergs, (S), yrkande.
Tobias Östring, (L) och Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds, (M), yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2021/00074/605-2

Skickas till

Controller
Skolchef grund- och grundsärskola
Handläggare skola
Kommunikatör
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§ 24/21

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande att Socialdemokraterna önskar få information
om sådant som kan påverka nämndens verksamheter och budget, exempelvis det nya läraravtalet
samt förändringar i läroplanen. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att förvaltningen tar
med sig frågan och återkommer till nämnden med svar.
Tobias Östring, (L), ställer en övrig fråga gällande programinriktat val, antal elever samt vilket stöd
som ges. Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning, svarar att frågan besvaras på
nästkommande nämnd.
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