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§ 132/20

Fastställande av dagordning
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Kränkande behandling skola och förskola jan-jun 2020

§ 134/20

Förändring av Ösmo rektorsområden

§ 135/20

Delårsrapport T2 Barn- och utbildningsnämnden 2020

§ 136/20
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§ 139/20
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§ 140/20

Protokoll F-samverkan 2020-09-17
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§ 143/20

Politikerrapport
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§ 132/20

Fastställande av dagordning
Gill Lagerberg, (S), anmäler en fråga gällande statsbidrag.
Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande kommunikation mellan lärare och elever.
Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande skolinspektionens intervju.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande balanslista.

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.
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§ 133/20

BUN/2020/0264/606-

Kränkande behandling skola och förskola jan-jun 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om
kränkande behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2020.

Reservationer och särskilda yttranden
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och inkommer med
ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet enligt bilaga A.

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

Föredrag
Cajsa Johansson, utredare, föredrar om ett nytt systemstöd för rapportering och hantering av
kränkande behandling inom skola och förskola.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om
kränkande behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om
kränkande behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-juni 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0264/606-1
Bilaga 1, Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling januari-juni 2020

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn 2020.09.21

BUN 2020.09.23
Ärende 133/20 Information kränkande behandling
Särskilt yttrande
Vi kan med glädje se att de totala antalet kränkningar minskar, men saknar en analys av
resultatet. Vi saknar även en beskrivning av vidtagna åtgärder och arbetssätt från de olika
verksamheterna. Det är därför svårt att godkänna en redovisning där viktiga bitar saknas som
är relevanta för uppföljningen och utfallet och vill härmed reservera oss.

För Socialdemokraterna i Nynäshamn

e.u. Gill Lagerberg
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§ 134/20

BUN/2020/0073/611

Förändring av Ösmo rektorsområden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och
verkställa byte av rektorsområde för årskurs 4-6 från Vanstaskolan 4-9 till Vanstaskolan F-3
till terminsstart höstterminen 2021.
2. den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan
F-6 och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett
rektorsområde.
3. de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021.
4. omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet
21/22.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som ska inkomma innan justering.
Yttrandet har inkommit vid justering och bilägges protokollet enligt bilaga B.
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet enligt
bilaga C.

Protokollsanteckningar
Marcus Svinhufvud, (M) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Barn- och
utbildningsförvaltningen ska skicka ut risk- och konsekvensanalys från A-samverkan till barn- och
utbildningsnämnden snarast efter sammanträdets slut.
Mikael Persson, (L), anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Liberalerna anser att beslut
om indelning av rektorsområden bör ligga på förvaltningschefen, inte på nämnden.

Ärendet
Under 2020-2021 kommer grundskoleorganisationen i Nynäshamns kommun att ses över i flera
avseenden. Syftet är att skapa en grundskoleorganisation som är ekonomiskt hållbar utifrån
kommunens budgetförutsättningar de kommande åren. Organisationsförändringarna syftar också till
att skapa en grundskoleorganisation som främjar elevernas trygghet, lärande och utveckling och
som bidrar till att grundskolan i Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet.
I den nuvarande grundskoleorganisationen har verksamheterna olika förutsättningar. Strukturella
snedfördelningar kompenseras genom resursfördelningen men organisatoriska skillnader så som
skolors storlek kompenseras inte sedan landsbyggdstillägget togs bort 2017. Att driva ett
rektorsområde med ett litet elevunderlag ställer stora krav på rektorsområdets organisation och ger
extra stora utslag i skrala ekonomiska tider. Som huvudman har kommunen en skyldighet att skapa
förutsättningar för en likvärdig utbildning och att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som
möjligt.
Ett första steg i denna förändring av rektorsområdena är att en omfördelning av årskurser görs i
Ösmo rektorsområden som idag består av Vanstaskolan F-3, Vanstaskolan 4-9 och Tallbackaskolan
F-3. Förslaget innebär att årskurs 4-6 flyttas från Vanstaskolan 4-9 till Vanstaskolan F-3. Den nya
organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan F-6 och
Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett rektorsområde.
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Förvaltningens förslag till beslut
- Att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och verkställa
byte av rektorsområde för årskurs 4-6 i Ösmo från Vanstaskolan 4-9 till Vanstaskolan F-3 till
terminsstart höstterminen 2021.
- Att den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan F-6
och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett rektorsområde.
- Att de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021.
- Att omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet 21/22.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvariga rektorer, planera för och
verkställa byte av rektorsområde för årskurs 4-6 från Vanstaskolan 4-9 till Vanstaskolan F-3
till terminsstart höstterminen 2021.
2. den nya organisationen utgår från de befintliga rektorsområdena i Ösmo där Vanstaskolan
F-6 och Tallbackaskolan F-3 utgör ett rektorsområde och att Vanstaskolan 7-9 utgör ett
rektorsområde.
3. de organisatoriska förändringarna träder ikraft från 30 juni 2021.
4. omfördelning av budget mellan de nya rektorsområdena sker i samband med årsskiftet
21/22.

Yrkanden
Lena Dafgård, (SN), yrkar återremiss med hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande.
Bengt-Göran Peterson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Gill Lagerberg, (S), yrkar återremiss med hänvisning till sitt skriftliga, särskilda yttrande.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till bifall.
Jimmy Norell, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Mötet ajourneras 14.26-14.45

Propositionsordning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition 1

Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras med hänvisning till Lena Dafgårds, (SN) och Gill
Lagerbergs, (S), respektive återremissyrkanden.

Proposition 2

I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Proposition 1

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Lena Dafgård, (SN), Emma Solander, (MP), Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S) och Ingrid
Bergander, (S) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras idag.
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Proposition 2

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0073/611-1
Bilaga 1, PM angående struktur för grundskolorna i Nynäshamns kommun

Skickas till
Skolchef grundskola
Rektor Vanstaskolan F-3
Rektor Vanstaskolan 4-9
Controller
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-09-23

Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden
Bakgrund
Under 2020-2021 kommer grundskoleorganisationen i vår kommun att ses över i flera avseenden. Syftet
är att skapa en grundskoleorganisation som är ekonomiskt hållbar utifrån vår kommuns
budgetförutsättningar de kommande åren. I den nuvarande organisationen för grundskolan har
verksamheterna olika förutsättningar. Strukturella snedfördelningar kompenseras genom
resursfördelningen, men organisatoriska skillnader såsom skolors storlek kompenseras inte sedan
landsbygdstillägget togs bort 2017. När mindre skolor diskuteras, är det viktigt att ha faktakunskapen att
25% av Sveriges skolor har färre än 100 elever. Att driva ett rektorsområde med ett lägre antal elever
ställer dock stora krav på rektorsområdenas organisation och ger extra stora utslag i snäva ekonomiska
tider.
Ca 50% av vår kommuns invånare bor på den storstadsnära landsbygden. Om vi vill avveckla den, då
ska vi satsa på stora skolor i tätorten och inget annat. Redan idag är det många barnfamiljer, som
nyligen har flyttat till vår kommun, och som nu flyttar bort från kommunen för att det inte finns förskolor
och skolor i närområdet och att det där de bor, saknas skolor som fungerar väl. Det man sparar in på i
lägre åldrar blir otroligt dyrt när eleverna blir äldre och inte kommer in på gymnasiet p.g.a. ofullständiga
betyg eller inte kommer igenom gymnasiet p.g.a. bristande kunskaper.
Förslaget gäller att förändra Ösmos rektorsområdena genom en omfördelning av årskurser. Idag finns
rektorsområdena:
Ösmo F-3: 366 elever
Vansta 4-9: 532 elever
Samtidigt som Tallbackaskolan med 192 elever föreslås slås ihop med Vanstaskolans F-3 159 elever,
vilket blir 351 elever, har Viaskolan 6-9 ett rektorsområde på 231 elever. Vi anser att det är mycket
olämpligt att en rektor ska delas mellan två skolor, när det ändå är så pass många som ca 200 elever det
rör sig om.

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

Med tanke på rektors ansvarsområden som bl.a. innebär pedagogiskt utvecklingsansvar, budgetansvar
samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, är det inte hållbart att rektor ska ansvara för många
medarbetare, många elever och därmed också kontakterna med många vårdnadshavare. Av tabellen i
handlingarna framgår att förslaget innebär att rektor för Ösmo F-6 innebär rektorsansvar för två skolor
(Tallbackaskolan och Vanstaskolan), 570 elever och kontakter med minst det dubbla antalet
vårdnadshavare samt 84 medarbetare som har heltidstjänster. Förutom detta ska rektor ansvara för
pedagogiskt utvecklingsarbete, utvecklings- och lönesamtal med fler än 84 medarbetare m.m. Vi tvivlar
på att så många rektorer är intresserade av en sådan omöjlig uppgift. Dessutom finns det i handlingarna
ingen risk- och konsekvensanalys av vad detta skulle innebära.
När man tittar på framgångsfaktorer för skolor, har rektorer en mycket stor betydelse, förutsatt att de
också har tid och möjlighet att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.
Yrkande
Vi vill att följande utreds:
1. Antalet heltidstjänster, som anges i förslaget, är mindre intressant. Det som är relevant är antalet
medarbetare som respektive rektor ska ha utvecklingssamtal, lönesamtal med och
arbetsgivaransvar för. Vi vill därför veta hur många medarbetare det rör sig om enligt förslaget.
2. En risk- och konsekvensanalys beträffande förslaget till förändrade rektorsområden. Totalt ska
två rektorer hantera närmare 900 elever, ca 1 800 vårdnadshavare och 114 heltidstjänster.
3. Vad är kostnaden för två respektive tre rektorer?
4. Har man i vår kommun prövat att ha en rektor, som har undervisning i sin tjänst, för att fylla ut
tjänsten, om det blir ekonomiskt svårt att ha en heltid som rektor? Vi tror att många rektorer hellre
har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och
vara rektor på båda.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
i kommunstyrelsen
samt i kommunfullmäktige

2020-09-23

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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Nynäshamn 2020.09.21
BUN 2020.09.23
Ärende 134/20 Förändring av Ösmo rektorsområde
Särskilt yttrande
Vi har idag yrkat återremiss då vi i ärendet önskar komplettering med och förtydligande av
-

en risk-och konsekvensanalys som omfattar flera stadier.
I texten talas det om att detta endast är första steget. Vilka ”steg” som antyds komma
efteråt bör förtydligas.
vilka är pedagogerna som förväntas följa barnen från F-klass till årskurs 6?
hur planeras det för den ökade ledningsansvaret för blivande F-6 då personalstyrkan
förväntas öka markant.

För Socialdemokraterna i Nynäshamn

e.u. Gill Lagerberg
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§ 135/20

BUN/2019/0002/041-

Delårsrapport T2 Barn- och utbildningsnämnden 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 2, januari-augusti 2020.
2. hemställa hos kommunfullmäktige om en utökning av nämndens budgetram för 2020 om
17,0 mnkr för finansiering av projekteringen av ombyggnationen av Sunnerbyskolan samt
kostnaderna för den tillfälliga lokallösningen för Sunnerby förskolas verksamhet.

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

Protokollsanteckningar
Gill Lagerberg, (S), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Socialdemokraterna
önskar få en redovisning av grundskolornas betygsresultat samt en av analys av dessa.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i perioden ett underskott på 11,9 mnkr. Underskottet beror
på extraordinära kostnader utöver budget gällande förgävesprojektering i Sunnerby förskola samt
omlokalisering av paviljonger till Sunnerby. Kostnaden för detta uppgår i perioden till totalt 13,9
mnkr. Nämnd och förvaltning, grundskolan inklusive särskola och kulturskolan redovisar underskott i
perioden. Resterande enheter går bättre eller enligt budget.
Bidragen ökar med 3,5 mnkr jämfört mot budget. Det gäller bidrag från Skolverket, bidrag från
Arbetsförmedlingen och bidrag från övriga myndigheter kopplade till Campus Nynäshamn. Övriga
intäkter minskar med 0,8 mnkr jämfört mot budget vilket beror på färre sålda måltider och
pedagogisk kost till personal. Nämndbidraget har en marginell intäktsminskning med 0,1 mnkr.
Sammantaget har nämnden en nettoökning på intäktssidan med 2,6 mnkr.
Personalkostnaderna ökar med 1,6 mnkr jämfört mot budget i perioden. Det beror främst på
minskade personalkostnader för månadsavlönad personal och ökade kostnader för timlöner,
bemanningscentrum och tjänster finansierade av Arbetsförmedlingen. Utöver det klassificeras
förgävesprojekteringen och omlokaliseringen av paviljongen som en driftskostnad vilket ger en
avvikelse på 13,9 mnkr i perioden. Det dämpas av andra driftskostnadsminskningar inom nämnden
vilket ger ett nettounderskott gällande driften på 12,8 mnkr.
Under ekonomiuppföljningen med nämndens enheter har det framkommit att bedömningen är att
Coronapandemin i flera fall har bromsat den kostnadsutveckling som beräknades i budgetprocessen.
Då både personal och barn/elever har varit frånvarande i många fall under de senaste månaderna
har behovet av vikarier minskat och man har i stor utsträckning löst bemanningen inom
organisationen. Enheterna har heller inte kunnat genomföra planerade aktiviteter och dylikt i samma
utsträckning vilket har minskat både personalbehov och driftskostnaderna.
Nämndens årsprognos är ett underskott på 17,0 mnkr. Underskottet beror helt på kostnaden för
förgävesprojekteringen av Sunnerby förskola samt omlokalisering av paviljonger till Sunnerby. Då
nämnden inte har ekonomiskt utrymme för de extraordinära kostnaderna begärs de som
medelstillskott av Kommunfullmäktige.
Gällande måluppfyllelsen är prognosen för tertial 2 att nämndens verksamheter är på god väg med
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samtliga mål och åtaganden. Vissa omprioriteringar har gjorts under våren med anledning av
Coronapandemin, bland annat har arbetsmiljöfrågor kopplade till Covid -19 fått företräde framför
det mer strategiska arbetet inom området. Förvaltningen planerar dock att återuppta det strategiska
arbetet med arbetsmiljö och kompetensförsörjning under hösten.
En farhåga som förvaltningen lyfter är att de nedskärningar som gjorts i nämndens verksamheter de
senaste åren på sikt kommer att leda till en lägre måluppfyllelse sett till de krav som ställs på
nämnden som huvudman för det kommunala skolväsendet. Under 2020 har flera verksamheter,
såväl grundskola som Nynäshamns gymnasium, flaggat för att en allt större grupp elever har svårt
att klara av undervisning i de ordinarie undervisningssammanhangen och behöver särskilt stöd i
form av särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning. Ökade klasstorlekar i allt lägre
årskurser och lägre personaltäthet kan vara en förklaring till ett eskalerande stödbehov i de högre
årskurserna. Under hösten 2020 startas ett projekt inom grundskolan för att kartlägga lärmiljöerna.
Syftet med kartläggningen är att utveckla lärmiljöernas tillgänglighet så att fler elever ska kunna
komma till sin rätt i skolan.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialuppföljning 2, januari-augusti 2020.
2. hemställa hos Kommunfullmäktige om en utökning av nämndens budgetram för 2020 om 17,0
mnkr för finansiering av projekteringen av ombyggnationen av Sunnerbyskolan samt kostnaderna
för den tillfälliga lokallösningen för Sunnerby förskolas verksamhet.

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

Proposition
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0002/041-25
Bilaga 1, Delårsrapport tertial 2
Bilaga 2, Uppföljning av internkontroll tertial 2

Skickas till
Akten
Controller
Avdelningschefer
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Nynäshamn 2020.09.21
Bun 2020.09.23.
Ärende 135/20 Tertialuppföljning 2
Särskilt yttrande
Vi har idag fått en lägesbeskrivning av verksamheterna inom Buns område som på många
ställen i texten beskriver verksamheter i våra skolor som är svåra att bedriva på grund av en
kraftig underfinansiering. Klasser blir större, personaltätheten minskar, kringpersonal sägs
upp, köpstopp för allt i stort sett. Elever får inte stöd i undervisningen när de behöver! Vi
tycker oss läsa ett rop på hjälp, och våra verksamheter behöver få ett snabbt och positivt svar
vilka förändringar som står till buds för att kunna känna hopp inför nästa läsår. Vi
socialdemokrater önskar få svar från alliansen hur man avser att förbättra situationen i våra
skolor så alla barn, elever samt personal kan känna ett hopp om ett ökat stöd?

För Socialdemokraterna i Nynäshamn

e.u. Gill Lagerberg

PROTOKOLL

Sida 11(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 136/20

BUN/2020/0252/003

Riktlinjer för tillsyn inom förskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.

anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.

Ärendet
Nynäshamns kommun är genom barn- och utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt. Den kommun som beslutat om ett
godkännande har då också ett tillsynsansvar av de verksamheterna. Därför gör barn- och
utbildningsförvaltningen regelbundet tillsyn av fristående verksamheter med stöd av 26 kapitlet
skollagen (2010:800).
Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén i de fristående verksamheterna och att kontrollera att
de lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att
utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning. Det är tillsynsmyndigheten, i det här fallet
Nynäshamns kommun, som avgör när, om och vilken typ av tillsyn som ska genomföras.
Förvaltningen har utarbetat riktlinjerna i samråd med de tjänstepersoner som bedriver tillsynen av
de fristående verksamheterna. Förvaltningen ser att riktlinjerna hålls tillräckligt generella för att inte
behöva ändras ofta, samtidigt som dokumentet ska utgöra ett bra arbetsdokument för de som
bedriver tillsynen, liksom vara till hjälp för de fristående verksamheterna då de ska tillsynas.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta riktlinjerna för tillsyn inom förskolan.

Yrkanden
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande per 27 augusti 2020
Riktlinjer för tillsyn inom förskolan, daterade 27 augusti 2020

Skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef för förskolan
Avdelningschef för förvaltningsstaben
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 12(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 137/20

BUN/2020/0015/291-

Skolgård till särskolan Idun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. överlämna behovsanalysen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en
förstudie.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet enligt
bilaga E.
Emma Solander, (MP) reserverar sig mot beslutet.
Lena Dafgård, (SN), reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
I nära anslutning till Idun finns ett grönområde (se bifogad ritning) vilken ägs av
fastighetsavdelningen och Mex (Mark och exploatering). Om verksamheten kan nyttja denna eller
likvärdig yta i nära anslutning till Idun som skolgård så behövs miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens hjälp med att iordningställa skolgård enligt det som beskrivits i
behovsanalysen. När detta är gjort är tanken att Naturskolan ska färdigställa resterande (lekredskap
och så vidare) vilket finansieras av projektpengar från Boverket.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna behovsanalysen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en förstudie.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. överlämna behovsanalysen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en
förstudie.

Yrkanden
Lena Dafgård, (SN), yrkar återremiss av ärendet, med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga
yttrande.
Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Proposition 1

Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras med hänvisning till Lena Dafgårds, (SN)
återremissyrkande.

Proposition 2

I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på
bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 13(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

Proposition
Proposition 1

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att ärendet
ska avgöras idag.

Proposition 2

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0015/291-34
Behovsanalys skolgård Idun
Ritning grönområde/sjukhuset

Skickas till
Rektor särskolan Idun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Skolchef grundskola
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-09-23

Återremiss angående skolgård till särskolan Idun
Bakgrund
Särskolan Idun har nyligen flyttat från Tallbackaskolan, till det s.k. sjukhuset Nornan. Vi i Sorundanet
Nynäshamns kommunparti var kritiska till att särskolan skulle förläggas till det s.k. sjukhuset redan från
början. Att placera särskolan och gymnasiesärskolan, som slagits samman till Idun, som isolerade
verksamheter, långt borta från elever i samma årskurser, är ett föråldrat sätt att se på särskolan och
gymnasiesärskolan. Det vanligaste idag är att man integrerar särskolan i en grundskola med
motsvarande åldrar och gymnasiesärskolan i ett gymnasium. Vi ställde redan från början frågor om var
särskolan skulle ha sin skolgård.
I skollagen och arbetsmiljölagen talas det indirekt om utemiljö. Arbetsmiljöverket har utarbetat allmänna
råd, Arbetsplatsen utformning AFS 2009:02 gällande tolkning av arbetsmiljölagens bestämmelse av
arbetsplatsen utformning. Av de allmänna råden framgår det att det är viktigt att samband mellan
arbetsplatser och mellan och inom arbetslokaler är säkra, bekväma och överskådliga. En “skolgård” i en
park i omgivningen eller toaletter i ett särskilt hus längst bort på skolgården motsvarar oftast inte kravet i
paragrafen. Även Boverket1 har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en
vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på
skolgårdar och förskolegårdar “Gör plats för barn och unga!”2 Där framgår att 35-45m2/elev är ett lämpligt
mått.
I anslutning till Idun finns ett grönområde, som ägs av fastighetsavdelningen och Mex (Mark och
exploatering). Om verksamheten kan nyttja denna eller likvärdig yta i anslutning till Idun som skolgård
behövs miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hjälp med att iordningställa skolgård enligt
nedanstående krav. När detta är gjort är tanken att Naturskolan ska färdigställa resterande (lekredskap
etc.), vilket finansieras av projektpengar från Boverket.

1
2

8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 2015:1 FRI)
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/barns-och-ungas-utemiljo/
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Behovsbeskrivning
Färdigställa skolgård på grönområde i nära anslutning till skolan:
●

Skolgården måste vara avgränsad med staket. Tillgång sker via grind/grindar.

●

Skolgården måste delvis vara tillgänglighetsanpassad, det vill säga att den ska vara åtkomlig
även för rörelsehindrade elever.

●

Skolgården måste vara belyst.

●

Förråd för lekmaterial.

Finansiering
Kostnader för förstudie belastar verksamhetens budget om projektet inte genomförs.
Genom att kostnader för förstudie belastar verksamhetens budget om projektet inte genomförs, anser vi
att ärendet ska återremitteras för att ta reda på nedanstående för att undvika onödiga kostnader.
Yrkande
Vi yrkar att följande utreds:
1. Hur stor yta får varje elev i förhållande till tidigare nämnda rekommendation, 35-45m2/elev?
2. Hur ska skolgården utformas och anpassas för den här elevgruppen?
3. Hur kan man som pedagog använda den tilltänkta skolgården i sin undervisning?
4. Skolgården ska också vara social samvaro. Hur ska det fungera på den tilltänkta platsen?
5. Hur ska eleverna kunna ta sig till och från skolgården med tanke på trafik, lastbilar, lastintag
m.m?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
i kommunstyrelsen
samt i kommunfullmäktige

2020-09-23

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida 2 av 2

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 138/20

BUN/2020/0255/059-

Rekommendation, ny överenskommelse om
ungdomsmottagningar
Ärendet direktjusteras, se separat protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 14(20)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 139/20

BUN/2020/0255/059-

Information - GDPR, granskning och pågående arbete
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, informerar om förvaltningens pågående arbete
gällande GDPR samt den datagranskning som gjorts och vars rapport har skickats ut under
september 2020.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 15(20)

PROTOKOLL

Sida 16(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 140/20

BUN/2020/0007/021-

Protokoll F-samverkan 2020-09-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet från F-samverkan 2020-09-17 till handlingarna.

Ärendet
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollet från F-samverkan med
fackliga representanter, 2020-09-17.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-09-17

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 17(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 141/20

BUN/2020/0008/108

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2020-09-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade klagomålen och synpunkterna till handlingarna.

Ärendet
Nedan redovisas inkomna klagomål och synpunkter, när de inkom samt datum när dessa besvarats.
1. Klagomål gällande byte av avdelning förskola, inkom 2020-08-13, svar 2020-08-13.
2. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-08-19, svar 2020-08-19.
3. Klagomål gällande användning av brandtrappa, inkom 2020-08-09, svar 2020-09-09.

Klagomålen och synpunkterna finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 18(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 142/20

BUN/2020/0001/002

Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet
1. Rapport nr 49/20 (BUN/2020/0001/002-102), delegationsbeslut 2020-05-27, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
2. Rapport nr 49/20 (BUN/2020/0001/002-102), delegationsbeslut 2020-08-11, gällande viss
anställningsform enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
3. Rapport nr 51/20 (BUN/2020/0001/002-104), delegationsbeslut 2020-01-08, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
4. Rapport nr 53/20 (BUN/2020/0001/002-106), delegationsbeslut 2020-08-12, gällande viss
anställningsform enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
5. Rapport nr 54/20 (BUN/2020/0001/002-107), delegationsbeslut 2020-08-13, gällande två
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
6. Rapport nr 51/20 (BUN/2020/0001/002-104), delegationsbeslut 2020-01-08, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
7. Rapport nr 58/20 (BUN/2020/0001/002-112), delegationsbeslut 2020-08-17, gällande två
visstidsanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
8. Delegationsbeslut 2020-08-25 (BUN/2020/00023/041-7), delegationsbeslut gällande
investeringsmedel enligt delegationsförteckningsnummer 6.10.
9. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-11, gällande tre
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
10. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-15, gällande
placering på fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
11. Rapport nr 59/20 (BUN/2020/0001/002-114), delegationsbeslut 2020-08-19, gällande
anpassad studiegång enligt delegationsförteckningsnummer 21.1.
12. Rapport nr 60/20 (BUN/2020/0001/002-115), delegationsbeslut 2020-08-01, gällande
nyplacerade barn i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
13. Ordförandebeslut 2020-09-02 (BUN/2020/0261/718-12), gällande överklagande av
förvaltningsrättens dom 12388-20.
Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 143/20

Politikerrapport
Inga politikerrapporter anmäldes.

_________________________________________________________________

§ 144/20

Aktuellt från förvaltningen
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, informerar om förvaltningens aktuella arbete gällande
bland annat risk- och sårbarhetsanalys samt Campus Nynäshamn.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 19(20)

PROTOKOLL

Sida 20(20)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-23

§ 145/20

Övriga frågor
Gill Lagerberg, (S), anmäler en fråga gällande statsbidrag. Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef,
svarar gällande vilka statsbidrag som förvaltningen sökt, erhållit samt nekats. Informationen
gällande bidragen skickas ut i efterhand till nämnden.
Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande kommunikation mellan lärare och elever.
Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef, svarar på frågan.
Ingrid Bergander, (S), anmäler en övrig fråga gällande skolinspektionens intervju. Lina AxelssonKihlblom, förvaltningschef, svarar genom att berätta om den intervju som skolinspektionen
genomförde med tjänstepersoner och politiker i september 2020.
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande balanslista. Lina Axelsson-Kihlblom,
förvaltningschef, svarar att förvaltningens förslag är att redovisa förvaltningens interna
ärendehantering när presentation av tertialerna sker.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

