Mötesbok: Barn- och utbildningsnämnden (2021-02-24)

Barn- och utbildningsnämnden
Datum: 2021-02-24
Plats:
Kommentar:

Barn- och utbildningsnämnden (2021-02-24) - BUN/2021/0019/008-8 Kallelse barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 : Kallelse

KALLELSE
Datum
2021-02-16

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2021-02-24 klockan 13.00.
Plats: Landsort och Teams
Vid förhinder kontakta: Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare
carolin.sjostrand@nynashamn.se

_______________________
Marcus Svinhufvud, (M)
Ordförande

______________________
Carolin Sjöstrand
Sekreterare
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KALLELSE
Datum
2021-02-16

Dagordning 2021-02-24
Ärende
Upprop och anmälning av förhinder
Val av justerare
§ 17/21

Fastställande av dagordning

§ 18/21

Information - Presentation ledamöter och tjänstepersoner

§ 19/21

Information – Barn- och utbildningsnämndens balanslista

§ 20/21

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

§ 21/21

Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två avdelningar

§ 22/21

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antal timmar i
förskola och pedagogisk omsorg

§ 23/21

Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd

§ 24/21

Yttrande över remiss – trafik- och mobilitetsstrategi

§ 25/21

Information – Handlingsplan för kompetensförsörjning

§ 26/21

Information – digital utvecklingsplan (DUP)

§ 27/21

Sammanställning kränkande behandling aug-dec 2020

§ 28/21

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter

§ 29/21

Redovisning av delegationsbeslut

§ 30/21

Protokoll F-samverkan 2021-02-18

§ 31/21

Politikerrapport

§ 32/21

Aktuellt från förvaltningen

§ 33/21

Övriga frågor
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2019/0002/041-52

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelsen för
2020.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avslutar verksamhetsåret 2020 med ett underskott på 6,6 mnkr. I
relation till nämndens kostnadsomslutning (utfall) är det mindre än 1 procent. Inom nämndens stora
ekonomi återfinns avvikelser jämfört mot budget och jämfört mot prognos inom i princip samtliga
verksamheter. Coronapandemin hade under årets första del en relativt gynnsamt ekonomisk effekt
med relativt hög barn- och elevfrånvaro samtidigt som vikariebehovet förblev lågt. Under den andra
delen av året har sjukfrånvaron ökat relativt våren och orsakat försämrade ekonomiska
förutsättningar.
De planerade åtgärderna som fanns inbyggda i Verksamhetsplan och internbudget för 2020,
motsvarande cirka 31,0 mnkr, inte har genomförts i planerad utsträckning. Bedömningen är att
åtgärderna delvis avstannat på grund av coronapandemin. Det innebär att stora delar av de
nödvändiga åtgärderna förskjutits till 2021 och att flera verksamheter går in i 2021 med för stora
organisationer, vilket är en betydande risk för 2021 års budgethållning.
Måluppfyllelsen är bedömd med försiktighet, detta då det inom flera områden råder osäkerhet:
-

-

Nedgången i konjunkturen som coronapandemin inneburit och vad det framöver kommer att
innebära för ungas förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden men också motivation
och framtidstro.
Verksamheternas förutsättningar att möta de besparingskrav som följer av budget för 2020
och som till del kommer att överföras till 2021. Verksamheterna har skilda förutsättningar
att möta besparingskraven (olika förutsättningar att utöka barngrupper och klasstorlekar
utifrån lokaler, söktryck etc) vilket riskerar att leda till minskad likvärdighet.
Vilken effekt de besparingar som gjorts de senaste åren inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområden kommer att ha på måluppfyllelsen på sikt. 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.

Flera av de utvecklingsområden som initierats de senaste åren bidrar till att möta dessa
osäkerheter:
-

Utveckling av utbildningsutbudet och verksamheten vid Campus Nynäshamn bidrar till att
möta behov av omställning och karriärväxling. Under 2021 ska samarbetet mellan
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-

gymnasium och Campus stärkas i syfte att skapa enkla övergångar från gymnasium till
vuxenutbildning.
Utveckling av lärmiljöernas tillgänglighet och det främjande och förebyggande
elevhälsoarbetet inom hela utbildningsorganisationen bidrar till att bättre kunna möta
eleverna utifrån deras behov och förutsättningar.
Arbete med ökad likvärdighet genom nya rektorsområden inom förskolan, Insiktens
pedagogiska centrum, implementering av lärplattform och digitala läromedel.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0002/041-52
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2, Internkontroll

Skickas till

Akt
Controller
Avdelningschefer
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2020/0016/290-38

Tjänsteställe/handläggare
Förvaltningsstab (BUF)
Jonas Torstensson
E-post: jonas.torstensson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleplatser Ösmo, utökning av Hallängen med två
avdelningar
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen kompletterar Hallängens förskola med
två avdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden godtar den hyresjustering som detta beslut innebär.

Sammanfattning

Det finns en brist på förskoleplatser i Ösmo. För att råda bot på detta tills permanent lösning finns
på plats rekommenderas att Hallängens inhyrda paviljonglösning kompletteras med ytterligare två
avdelningar.

Ärendet

2020-02-19 (§24/20) beslutade Barn- och utbildningsnämnden att godta en behovsanalys vilken
pekade på ett ökat behov av förskoleplatser, storleksordningen 2–3 avdelningar, i Ösmo under
perioden 2021–2022. Denna överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag
till en förstudie vilken färdigställdes 2020-04-02. Förstudien pekar på ett antal alternativ till
lösningar:
-Ett nollalternativ där man inte bygger ut platserna och erbjuder de tillkommande barnen i Ösmo
plats i Segersäng kombinerat med att vissa erbjuds plats i centrala Nynäshamn.
-Ett alternativ där Hallängens förskola kompletteras med 1–2 avdelningar.
-Utöver ovanstående förslag pekas användande av lokal knuten till Skogsnibble förskola på Ösmo IP,
kvarhållande av den paviljong vid Vansta förskola som nu håller på att avvecklas. Detta alternativ
bedömdes ej hålla måttet eftersom kök och matsal på Vansta förskola ej beräknades ha kapacitet
att klara av en utökning med en avdelning. Lokalen på Ösmo IP är klubblokal för fotbollsklubben och
i längden inte praktisk varken pedagogiskt eller ur ett verksamhetsperspektiv.

Förvaltningens bedömning

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att platsbristen under 2021–2022 riskerar att bli
omfattande inom förskolan i Ösmo. Under våren 2021 finns en brist på 30–35 platser. Detta kan
precis klaras med olika åtgärder. Våren 2022 saknas ytterligare 40–50 platser och våren därpå
ytterligare 10–15 platser.
Bun fattade beslut (§151/20) om att fördela nytillkomna barn över verksamheterna i kommunen
under våren 2021 för att tillfälligt avhjälpa platsbristen men detta är inte hållbart i ett längre
perspektiv. Ett utredningsuppdrag har inletts för att utreda möjligheter till ett flexibelt nyttjande av
modulerna vid Tallbackaskolan. Detta är avhängigt av att Tallbackaskolans tomställda delar
renoveras. Projektering av detta startar 2022 och det kommer därför att dröja innan detta alternativ
blir aktuellt. Detaljplanering för den förskola som ska ersätta Hallängens paviljonger pågår men den
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kommer att färdigställas tidigast 2024.
Förstudiens förslag om att utöka Hallängens förskola med 2 avdelningar bedöms därför vara
nödvändigt om man ska kunna möta efterfrågan på förskoleplatser lokalt och inom en rimlig tid.
Ekonomiska konsekvenser av detta alternativ:
Den beräknade månadskostnaden hamnar på 106 216 kronor. Den summan består av:
1. Etablering: 1 750 000 vilket skrivs av på 55 månader och ger en månadskostnad på 32 509: 2. 10% påslag för oförutsedda kostnader vilket ger en månadskostnad på 3251: -.
3. Hyra från leverantör på 52 060: - per månad.
4. Påslag från fastighetsavdelningen på 18 396: - per månad. Denna summa inkluderar bland
annat el, vatten, sophämtning och administrativa omkostnader.
Vid avetablering tillkommer en beräknad kostnad på 222 200: - vilken inte är inräknad i
avskrivningen.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0016/290-38
Bilaga 1, förstudie förskoleplatser Ösmo

Skickas till

Kommunstyrelsen
Skolchef förskola
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2020/0068/619-12

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carolin Sjöstrand
E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet
timmar i förskola och pedagogisk omsorg
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden 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 2021-03-01 – 2021-04-30.

Sammanfattning

På grund av rådande situation med anledning av covid-19 har kommunens förskoleverksamheter ett
högt personalfrånvarotal. Det leder det till en hög arbetsbelastning och verksamheter som har svårt
att klara personalförsörjning. För att tillgodose verksamheternas behov av att kunna bedriva
kvalitativ undervisning och omsorg föreslår förvaltningen att förlänga tidigare beslut om att sänka
servicenivån till 22 timmar omsorg per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
arbetslösa.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars 2020 (BUN § 40/20) om att tillfälligt begränsa antalet
timmar i förskolan för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa, med anledning av
de rådande omständigheterna gällande covid-19. Begränsningen gällde till och med 2020-06-30. 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. Det beslutet gäller till och med 2021-02-28.
Under höstterminen 2020 och början av vårterminen 2021 har förskolorna haft en fortsatt ansträngd
situation gällande personalförsörjning och hög arbetsbelastning, något som avhjälpts något i och
med begränsningen av antalet timmar i omsorg för den nämnda gruppen. Sjuktalen bland
personalen är fortsatt hög, vilket delvis härrör från folkhälsomyndighetens rekommendationer
gällande att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom. De höga sjuktalen leder till en hög
arbetsbelastning för den personal som arbetar. Vidare försvårar restriktionerna för att minska
smittspridning möjligheten att anlita vikarier för att täcka upp personalbortfall.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det även 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 möjligheten att kunna tillgodose verksamheternas behov föreslår
förvaltningen att den tillfälliga sänkningen av servicenivån för den typ av verksamhet som
kommunen inte har skyldighet att erbjuda förlängs. Enligt skollagen är kommuner skyldiga att
erbjuda minst 15 timmar (8 kap. § 6) i omsorg per vecka för barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga eller arbetslösa. Utöver perioder med tillfällig sänkning under 2020 har Nynäshamns
kommun erbjudit 30 timmar i omsorg per vecka till denna grupp. Förslaget innebär att även
fortsättningsvis minska servicenivån till att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
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arbetslösa har möjlighet till omsorg 22 timmar per vecka och att detta ska gälla till och med 202104-30.
Förvaltningen anser att förskoleverksamheternas undervisning är viktig och för att kvalitetssäkra
verksamheterna bör den höga arbetsbelastningen för personalen tas i beaktande och därmed
genomföra en mindre åtstramning av omsorgstimmar. Vidare säkerställer förvaltningen
verksamheternas säkerhet och kvalitet genom dagliga avstämningar gällande personalläge, utöver
de kontinuerliga krisledningsmöten som hanterar uppkomna situationer och frågeställningar rörande
covid-19.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
BUN/2020/0068/619-12

Skickas till
Handläggare förskola
Skolchef förskola
Rektorer förskola
Akten

e för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade reglementen för nämnderna : Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade reglementen för nämnderna

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(3)
Diarienummer
BUN/2020/0346/003-2

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se
Tel: 08-52068145

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över remiss gällande nytt reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i mål- och budget för år 2021 - 2024 att inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Syftet med nämnden är att ge förutsättningar för en effektiv organisation
för frågor som berör ungdomar i gymnasieåldern och vuxna invånarens möjlighet till utbildning,
arbete och egen försörjning samt stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor. Nämnden ska på
så vis bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet, förenkla och förbättra kommunens
kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för näringslivets tillväxt.
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdragits att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag presenteras dels i form av en utredningsrapport, dels i form
av förslag på nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och revidering av övriga
berörda nämnders reglementen. I förslag till reglementen presenteras nämndens uppdrag samt vilka
uppdrag som kommer att lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder och överlåtas till den
nya nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-12-22 mottagit förslaget och har beretts
tillfälle att yttra sig över detsamma.
Förslaget innebär att ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskola och högre utbildning flyttas från barn- och utbildningsnämnden till den nya
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget innefattar även det kommunala
aktivitetsansvaret. Vidare innebär förslaget att barn- och utbildningsnämnden fortsatt ansvarar för
beslut om mottagande i särskolan.
Förvaltningens förslag till yttrande redovisas nedan. Förvaltningen har endast yttrat sig över de
delar i förslaget som berör barn- och utbildningsnämndens nuvarande och framtida
ansvarsområden.

Förvaltningens förslag till yttrande

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med avdelningssamverkan och
förvaltningssamverkan upprättat en risk- och konsekvensanalys utifrån den utredning som ligger till
grund för förslaget om inrättandet av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Denna risk- och
konsekvensanalysen utgör underlag för beskrivningen av vad som bedöms viktigt att säkerställa
med anledning av förslaget.
Förvaltningen konstaterar att det primärt är två områden som bedöms viktiga att säkerställa med
anledning av förslaget:
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1. Behovet av samordning mellan nämnderna i övergripande frågor
2. Förutsättningar för ett dela upp fullgörandet av huvudmannaskapet på två nämnder
Samordning mellan nämnderna i övergripande frågor
Förvaltningsorganisationens möjliga utformning beskrivs i utredningen, dock utan att
rekommendationer för en framtida förvaltningsorganisation för den nya näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden lämnas. Oavsett om den nya nämnden stöds av barn- och
utbildningsförvaltningen, om ansvaret övertas av en annan befintlig förvaltning eller en ny
förvaltning bildas ser barn- och utbildningsförvaltningen att det är av största vikt att övergripande
frågor samordnas mellan nämnderna, exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Anskaffande, förvaltning och drift av IT-system och digitala verktyg
Planering för digital utveckling
Centrala elevhälsan och ledningssystem för elevhälsans medicinska del
Övergripande elevhälsofrågor utifrån kommunens elevhälsoplan
Planering och insatser för kompetensförsörjning
Fackliga frågor för lärarprofessionen (samverkan)

Förvaltningsorganisationen under barn- och utbildningsnämnden ansvarar idag för systemförvaltning
av utbildningsorganisationens administrativa system, IKT-teknikerna som arbetar gentemot hela
organisationen med inköp, installation och underhåll av utbildningsorganisationens IT-utrustning
samt IT-strateg som arbetar med planering för och implementering av nya digitala lösningar för
utbildningsorganisationen. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att förvaltning, drift och planering
kopplat till utbildningsorganisationens IT-system och digitala utveckling med fördel samordnas
mellan nämnderna för likvärdighet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Den centrala elevhälsan är en del i barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell, där
vissa nyckelkompetenser är centraliserade i syfte att tillse att verksamheternas behov och
förutsättningar är styrande i hur stödresurserna fördelas. I den elevhälsoplan som utarbetats under
2020 har även en ansvarsfördelning mellan central- och lokal elevhälsa tydliggjorts i syfte att öka
likvärdighet och kvalitet. Det finns även kostnadsmässiga fördelar med att fortsatt ha en samlad
central elevhälsa som tillhanda har vissa nyckelkompetenser.
Övergripande frågor som rör lärarprofessionen så som kompetensförsörjning, arbetsmiljö och
lönebildning samordnas med fördel mellan nämnderna. I överenskommelser som träffas mellan
arbetsmarknadens parter ser förvaltningen att det krävs samordning mellan nämnderna för ett
framgångsrikt arbete.
Med behovet av samordning av vissa övergripande frågor och resurser finns dock risk att en
informell beställare/utförarorganisation etableras där nämnderna ger uppdrag åt varandra beroende
på ansvarsområdet och under vilken nämnd relevant specialistkompetens återfinns i
tjänstemannaorganisationen.
Förutsättningar för att dela upp fullgörandet av huvudmannaskapet på två nämnder
Förslaget att flytta över delar av utbildningsorganisationen till en ny nämnd innebär att ansvaret för
att fullgöra de uppgifter som kommer med huvudmannaskapet för det kommunala skolväsendet
delas mellan två nämnder. Utifrån detta faktum kan vissa organisatoriska överväganden bli
nödvändiga. Exempelvis är gymnasiesärskolan idag uppdelad mellan två rektorsområden och
organisatoriskt placerad under två olika avdelningar under barn- och utbildningsförvaltningen.
Nynäshamns gymnasium ansvarar för gymnasiesärskolans nationella program medan grund- och
gymnasiesärskolan Idun ansvarar för gymnasiesärskolans träningsinriktning.
En annan viktig aspekt av det delade huvudmannaskapet är samarbeten över nämndgränserna. Det
finns en risk för en tungrodd administration i elevärenden då det kan komma att krävas
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godkännande för att upphäva myndighetsekretessen för att centrala elevhälsan ska kunna arbeta
mot de verksamheter som flyttas till den nya nämnden. Detta kan även bli relevant i frågan om
handläggning av elevärenden från myndigheter som Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. I
det fall fullgörandet av huvudmannaskapet delas mellan två myndigheter bör denna fråga utredas
djupare.
Sammanfattande bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att förslaget till reglemente för ny nämnd och förändringen i
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag kan innebära ett tydligare fokus på de olika skolformerna
inom utbildningsorganisationen, vilket i sin tur kan vara positivt för verksamheternas utveckling.
Dock finns en risk att förändringen skapar stuprör mellan verksamheterna, vilket skulle kunna
försvåra samordning inom de områden som beskrivits ovan. Barn- och utbildningsförvaltningen ser
utifrån detta att uppdelningen av fullgörandet av huvudmannaskapet mellan två nämnder kommer
att innebära ett tydligare ansvarstagande och samordning av huvudmannaskapet på en
nämndövergripande nivå.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0346/003-2
Bilaga 1, förslag till reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 2, förslag till revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Bilaga 3, utredningsrapport

Skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2020/0345/219-2

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carolin Sjöstrand
E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över remiss - Trafik- och mobilitetsstrategi
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till
kommunstyrelsen.
-

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns
kommun, med tillhörande gång- och cykelplan, parkeringsnorm, plan för laddinfrastruktur och
program för transportsystem. 2020-06-25 skickades förslaget på remiss på tjänstemannanivå till
barn- och utbildningsförvaltningen och 2020-12-22 remitterades en delvis omarbetad version till
nämnderna. Sista svarsdag för yttrande är 2021-02-28.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att kommunstyrelsens strategi överlag är välskriven och ser positivt på att
barnkonventionen och barns och ungas roll i trafiken belyses. Vidare hade förvaltningen gärna sett
ett konkretiserande av åtgärder där barns och ungas åsikter tas hänsyn till i planeringen. I trafikoch mobilitetsstrategin står det att det är särskilt viktigt att barns perspektiv beaktas vid
förändringar i trafiknätet, men inte konkreta tillvägagångssätt att utföra detta på. Förvaltningen ser
positivt på att barns och ungas perspektiv redovisas via en trygghetsenkät och hade gärna sett att
avsnittet utvecklades för möjligheten att skapa förutsättningar för att använda barns och ungas
perspektiv i planering av trafikmiljöer som är särskilt viktiga för dem.
Vidare ser förvaltningen gärna att även avsnittet om kollektivtrafik utvecklas till att på ett tydligare
sätt omfatta barns och ungas perspektiv och förhållande till trafiken, då många i stor utsträckning
använder kollektiva färdmedel till skolan.
I övrigt har barn- och utbildningsförvaltningen inget att erinra.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
BUN/2020/0345/219-2
Bilaga 1, Trafik- och mobilitetsstrategi
Bilaga 2, Gång- och cykelplan
Bilaga 3, Parkeringsnorm
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Bilaga 4, Plan för laddinfrastruktur
Bilaga 5, Program för transportsystem

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2020/0264/606-3

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning kränkande behandling aug-dec 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden augusti-december 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen har sammanställt inkomna anmälningarna för perioden augusti-december 2020, se
bilaga 1.

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.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0264/606-3
Bilaga 1, Inkomna anmälningar om kränkande behandling, rapport HT20

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2021/0008/108-20

Redovisning av inkomna klagomål, synpunkter och förslag
2021-02-24
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendet
1. Förslag gällande hemundervisning, inkom 2021-01-07, svar 2021-02-08.
2. Klagomål gällande staket, inkom 2020-01-16, svar 2021-01-16.
3. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-01-19, svar 2021-01-19.
4. Klagomål gällande elevs situation, inkom 2021-01-26, svar 2021-02-08.
5. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-01-29, svar 2021-02-08.
6. Klagomål gällande personal, inkom 2021-01-29, svar 2021-02-01.
7. Klagomål gällande stöd, inkom 2021-02-04, svar 2021-02-04.
8. Viaskolans sammanställning januari.
9. Klagomål gällande konflikthantering, inkom 2021-02-16, svar 2021-02-16.

-

Skickas till
Akten

29/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-24 - BUN/2021/0001/002-19 Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-24 : Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-24

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2021/0001/002-19

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-24
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
--

Ärendet
1. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-11, gällande två
tillsvidareanställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
2. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2020-12-17 – 2021-01-12,
gällande två placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
3. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-18, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
4. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-01, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
5. Rapport nr 7/21 (BUN/2021/0001/002-9), delegationsbeslut 2021-01-11, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
6. Rapport nr 8/21 (BUN/2021/0001/002-12), delegationsbeslut 2021-01-04 – 2021-01-25,
gällande nyplacering i förskola och pedagogisk omsorg enligt
delegationsförteckningsnummer 11.1.1.
7. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-15, gällande
tillsvidareanställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
8. Rapport nr 14/21 (BUN/2021/0001/002-18), delegationsbeslut 2021-01-01, gällande två
placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
9. Rapport nr 13/21 (BUN/2021/0001/002-17), delegationsbeslut 2021-01-19, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
10. Rapport nr 13/21 (BUN/2021/0001/002-17), delegationsbeslut 2021-01-27, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
11. Rapport nr 12/21 (BUN/2021/0001/002-16), delegationsbeslut 2021-01-04 – 2021-01-26 ,
gällande fem placeringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
12. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-12, gällande
placering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
13. Rapport nr 11/21 (BUN/2021/0001/002-15), delegationsbeslut 2021-01-11 – 2021-01-12,
gällande tre tidsbegränsade anställningar enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
14. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-193) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
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15. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-192) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
16. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-191) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.
17. Delegationsbeslut 2021-02-15 (BUN/2020/0001/002-190) gällande avskrivning av fordran
enligt delegationsförteckningsnummer 2.1.

-

Skickas till
Akten
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Vid utskick har F-samverkan för februari ännu inte genomförts.

