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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-12-15 
Anslaget sätts upp: 2021-12-21             Anslaget tas ned: 2021-01-11 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-12-15 kl. 13.00-16.22 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande 
Tobias Östring (L), vice ordförande 
Jimmy Norell (M)  
Christina Bergendahl, (C), ersätter Maud Sjödén (C)  
Bengt-Göran Petersson (KD)  
Gill Lagerberg (S), andre vice ordförande 
Amanda Hedström, (S), ersätter Johan Forsman (S) §§ 141-155 
Christer Dahl, (S), ersätter Amanda Hedström, (S), §§ 156-157  
Ingrid Bergander (S), §§ 141-143, §§ 147-157  
Christer Dahl, (S), ersätter Ingrid Bergander, (S), §§ 144-146 
Lena Dafgård (SN)  
Emma Solander (MP)  
Rebecca Ädel (SD)  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sid. 2.   
 

Övriga deltagare 
Se sid. 2.  

 

Paragrafer 
§§ 141-157 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-12-20 kl. 12.00.  

 

Underskrifter 
 
 
Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M) 
Clarence Eneroth (KD) 
Christer Dahl (S) 
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN) 
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD) 
 

 

 

Övriga deltagare 
Mats Öhlin, tf. förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Christina Persson, skolchef förskola 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Maria Molin, controller  
Claes Kihlström, fastighetschef, §§ 141-144 
Monika Lundstedt, enhetschef modersmålsenheten, §§ 141-143 
Margareta Tebecio, modersmålslärare, §§ 141-143 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare, (SN) 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare, (M)  
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant, SACO 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
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Innehållsförteckning  

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

 § 141/21 Fastställande av dagordning 
 

 § 143/21 Information - modersmålsenheten 
 

 § 144/21 Information - aktuella fastighetsärenden 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 144/21 Sammanträdesdagar 2022 för barn- och utbildningsnämnden  
§ 145/21 Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - återrapportering av 

uppdrag 
 

§ 146/21 Yttrande över remiss - Utvärdering av e-förslag  
§ 147/21 Fastställande av ersättningstabell 2022 avseende ersättning för omsorg på 

obekväm arbetstid för fristående verksamheter 
 

§ 148/21 Granskning av förslag på ny detaljplan för Lyngsta 2:2  

§ 149/21  Information - Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef 
 

§ 150/21  Information - Handlingsplan för kompetensförsörjning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 151/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-12-15  
§ 152/21 Redovisning av anmälningsärenden 2021-12-15  
§ 153/21 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 2021-12-15  
§ 154/21 Protokoll F-samverkan och skyddskommittémöte 2021-12-09  

§ 155/21  Politikerrapport 
 

 § 156/21 Aktuellt från förvaltningen 
 

 § 157/21 Övriga frågor 
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§ 141/21 

Fastställande av dagordning 
Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande skolkataloger.  

Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande julklappar till personal.  

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande lärarbehörighet och skolfrånvaro.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142/21  

Information – modersmålsenheten 
Monika Lundstedt, enhetschef modersmålenheten, samt Margareta Tebecio, modersmålslärare, 
informerar om modersmålsenhetens arbete. Bland annat beskriver de processen att emotta 
nyanlända, huvudmannens ansvar samt studiehandledning. Nämnden har också möjlighet att ställa 
frågor.  

 

 

 

 

 

  

 

§ 143/21  

Information - aktuella fastighetsärenden 
Claes Kihlström, fastighetschef, informerar om aktuella fastighetsärenden. Bland annat berättar han 
om utförda arbeten under 2021 samt planerat underhåll framöver inom fastighet. Vidare presenterar 
fastighetschef en processkarta. Nämnden har också möjlighet att ställa frågor. Under nästa år 
kommer nämnden att delges ytterligare information om bland annat områden aktuella för 
nybyggnation samt befolkningsprognos. 
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§ 144/21 BUN/2021/0004/006 

Sammanträdesdagar 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar 2022. 
 

Ärendet 
Varje år fastställer barn- och utbildningsnämnden en sammanträdesplan för kommande år och den 
antas efter att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fastställt sina sammanträdesdagar. 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesplan utifrån fullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesplaner, den ekonomiska uppföljningsplanen, samverkan samt 
läsårsdata.  

Sammanträden har planerats in på onsdagar, med ordinarie sammanträdeslokal Landsort. Vid behov 
kan barn- och utbildningsnämnden besluta om annan plats för sammanträde, till exempel ute i en av 
nämndens verksamheter, men utgångspunkten är att hålla nämndsammanträden i Landsort. Sedan 
våren 2020, med anledning av coronapandemin, har ledamöter även haft möjlighet att delta digitalt.  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00, med undantag för 25 maj där 
sammanträdet börjar klockan 09.00. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
börjar klockan 09:00, med undantag då de sammanfaller med ett gemensamt arbetsutskott. Vid 
dessa tillfällen börjar arbetsutskottets sammanträde klockan 08.30.  

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2022  
BUN AU, kl. 09.00  BUN, kl. 13.00. Gemensamt AU med 

SON 
Gemensam 
temadag med SON 

12 januari 26 januari   
9 februari, kl. 08.30. 23 februari 9 februari kl. 10.30.  
9 mars 23 mars   
6 april 20 april  6 april, kl. 13.30. 
11 maj, kl. 08.30. 25 maj, kl. 09.00 11 maj, kl. 10.30.  
1 juni 15 juni   
10 augusti 24 augusti   
7 september, kl. 08.30. 21 september 7 september, kl. 10.30.  
12 oktober 26 oktober  12 oktober, kl. 13.30. 
9 november 23 november 30 november, kl. 10.30.  
30 november, kl. 08.30 14 december   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar 2022 samt 
gemensamma temadagar med socialnämnden 2022 enligt förvaltningens förslag.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens 

sammanträdesdagar 2022.  
2. Arbetsutskottet beslutar att ett sammanträde för arbetsutskottet planeras in i januari. 
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3. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att om möjligt planera alternativa datum för den 
gemensamma temadagen 13 april samt det gemensamma arbetsutskottet 2 november.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0004/006-2 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer BUF 
Controller 
Kommunikatör 
Akt 
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§ 145/21 BUN/2020/0002/041 

Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - 
återrapportering av uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten som redovisning av VP-uppdraget om 
uppföljning av basersättningen.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att redovisa och analysera 
kostnadskategorin ”Övrigt” i rapporten samt jämföra med rapportens urvalsgrupp och 
återkomma till nämnden under kvartal 2.  

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

Ärendet 
I Verksamhetsplanen för 2021 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att förvaltningen ska 
göra en uppföljning av resursfördelningsmodellen som fördjupar förståelsen av de ekonomiska 
förutsättningarna inom grundskolan. Bland annat ska framställningen innehålla en bedömning av om 
det krävs justeringar i modellen för att ha en ersättning som motsvarar kostnaderna för de olika 
årskurserna. 

Ekonomiavdelningen har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en 
beskrivande analys som går igenom den ekonomiska ersättningsmodellen och genom en modell 
med en standardiserad organisation beskriver vilka förutsättningar som behöver finnas för en 
ekonomi i balans.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att rapporten på ett tydligt och pedagogiskt 
beskriver ersättningsmodellen som tillämpas för de verksamheter som barn- och 
utbildningsnämnden finansierar. Resonemangen pekar vidare på att verksamheten bedrivs under 
mycket kostnadseffektiva former, något som i analysen delvis pekas ut som beroende på låga 
kostnader för lokaler, lärverktyg och personal relativt ett jämförande urval av liknande kommuner. 
Även om rapporten pekar på att det kan finnas kvalitetsbrister i de olika ingående kommunernas 
redovisning när det gäller följsamhet till redovisningsprinciperna vilket manar till viss försiktighet vid 
tolkning finns det troligen anledning att tro på bilden som ges. 
 
I det förslag till verksamhetsplan som har tagits fram för år 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
har ett uppdrag formulerats om att ta fram en beskrivning av en grundmodell för organisation inom 
grundskolan som beskriver goda förutsättningar för ekonomisk, organisatorisk och pedagogisk 
hållbarhet. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att bifogad rapport kommer att vara en viktig 
del i att fullgöra det uppdraget och gör bedömningen att en helhetsbeskrivning av förutsättningarna 
kan ge goda förutsättningar för en diskussion i olika vägvalsfrågor för de aktuella verksamheterna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten som redovisning av VP-uppdraget om 
uppföljning av basersättningen.  
 
 



 

PROTOKOLL Sida 9(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten som 

redovisning av VP-uppdraget om uppföljning av basersättningen.  
2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att 

redovisa och analysera kostnadskategorin ”Övrigt” i rapporten samt jämföra med rapportens 
urvalsgrupp och återkomma till nämnden under kvartal 2.  

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0002/041-53 
Bilaga 1, Rapport – Ekonomisk analys av förutsättningarna i grundskolan 
 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Controller BUF 
Akten 
 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.12.15 
Barn-och utbildningsnämnden 
Ärendenummer 145/21 

 

 
 

 

Yttrande över återrapporteringen av uppdraget; 

Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan. 
 

 

Vi tackar för den utförliga rapporten och ser med bestörtning på resultatet av 
analysen. 

I rapporten framkommer att den del av resursfördelningen som kallas basersättning, 
d.v.s elevpengen som ska bekosta undervisningen är så låg för årskurserna 6-9 att det 
inte går att driva undervisning utan att gå med underskott. Detta då man använder 
faktorer som minimalt antal personal, få läromedel och inga satsningar alls i en klass 
med 29 elever. 

 

Vi socialdemokrater förutsätter att resurser kommer att tilldelas då alternativet att ta 
från de lägre åldrarna för att täcka underskottet för de äldre inte känns värdigt. 
Alternativet att ytterligare minska resursersfördelningen till personal, läromedel och 
öka klasstorlekarna ytterligare för att undanröja ett budgetunderskott skulle vara en 
skam för Nynäshamn. Dagens låga rankingsiffra räcker! 

 

Att tillföra mer pengar känns som det enda rätta alternativet, och vi ställer härmed en 
öppen fråga till alliansen. Hur kommer ni att agera i denna fråga ? 

 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 146/21 BUN/2019/0226/005 

Yttrande över remiss - Utvärdering av e-förslag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att införa e-förslag som metod för 
medborgarinitiativ under en prövotid av ett år. E-förslag innebär att medborgare har haft möjlighet 
att via ett webbformulär lämna förslag till kommunen. Via webbplatsen har andra medborgare 
kunnat rösta på förslag de vill stödja. De förslag som efter omröstningsperioden på tre månader har 
uppnått minst 30 röster har gått vidare till politisk behandling. I januari 2022 avslutas försöket och 
fullmäktige fattar beslut om e-förslag ska fortsätta att användas som metod eller inte.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utvärdering av e-förslag och denna utvärdering 
skickades den 2 oktober 2021 till barn- och utbildningsnämnden på remiss. I utvärderingen 
konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att försöket med e-förslag har slagit väl ut och föreslår att 
e-förslag ska ersätta medborgarförslag som metod för medborgarinitiativ. Vidare redovisar 
utvärderingen fördelningen av antalet inkomna e-förslag samt antal till nämnder överlämnade e-
förslag, varav barn- och utbildningsnämnden har mottagit 0 stycken. Kommunstyrelseförvaltningen 
önskar svar från nämnden huruvida nämnden stödjer förslaget att permanenta e-förslag som metod 
för medborgarinitiativ och att upphöra med medborgarförslag. 
 
Inga e-förslag har tilldelats barn- och utbildningsnämnden under metodens prövotid vilket innebär 
att förvaltningen inte har handlagt e-förslag. Förvaltningen har därmed svårt att bedöma huruvida 
e-förslag som metod ska införas permanent och ersätta medborgarförslag. Förvaltningen ser dock 
positivt på möjligheter för kommunens medborgare att uttrycka initiativ och att skapa 
förutsättningar för att underlätta det.    

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0226/005-7 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 147/21 BUN/2021/0002/041 

Fastställande av ersättningstabell 2022 avseende ersättning 
för omsorg på obekväm arbetstid för fristående verksamheter 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 
37-39 i skollagen fastställa ersättning för omsorg på obekväm arbetstid till fristående förskolor, 
pedagogisk omsorg och fritidshem enligt förvaltningens förslag. Ersättningen börjar gälla från och 
med 1 januari 2022. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 24 november 2021 (§ 131) beslut om att fastställa 
ersättningstabellen för 2022 för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
Ersättningstabellen omfattade generella grundbelopp, vilket avser bland annat undervisning, 
läromedel och utrustning samt tilläggsbelopp, vilket innefattar att ge möjlighet till ersättning till 
elever med behov av extraordinärt stöd. Vidare ska ersättning för modersmålsundervisning ingå i 
tilläggsbeloppet för de elever som har till undervisning på samma grunder som kommunen 
finansierar sådan undervisning.  
 
I ersättningstabellen 2022 som barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om saknades belopp 
för ersättning för omsorg på obekväm arbetstid och ersättningstabellen behöver därmed 
kompletteras med dessa uppgifter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 
37-39 i skollagen fastställa ersättning för omsorg på obekväm arbetstid till fristående förskolor, 
pedagogisk omsorg och fritidshem enligt förvaltningens förslag. Ersättningen börjar gälla från och 
med 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Bengt-Göran Petersson, (KD) och Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0002/041-13 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsen  
Handläggare förskola  
Handläggare grundskola  
Akt 
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§ 148/21 BUN/2021/0249/214 

Granskning av förslag på ny detaljplan för Lyngsta 2:2 och del 
av Lyngsta 2:6 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag på ny detaljplan för 
Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:6. Förslaget i den nya detaljplanen innebär att cirka 40 nya 
småhus byggs strax nordost om Stora Vika. De planerade bostäderna får vara max två våningar 
höga plus en vindsvåning. Tanken är att området ska anslutas till Bodavägen med en ny gång- och 
cykelväg. Det nya förslaget ska också skydda de områden som har stort naturvärde. 
Planen är just nu ute på granskning. Granskningstiden är 3–17 december 2021. Granskning innebär 
att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget. Synpunkterna 
sammanställs i ett utlåtande. Efter granskningen ska detaljplanen antas. Om planen inte överklagas 
får den laga kraft och kan därefter genomföras. 
 
Barn och utbildningsförvaltningens verksamheter i Stora Vika består av en förskola och pedagogisk 
omsorg. Dessa verksamheter är placerade centralt i samhället och eftersom en eventuell 
nybyggnation på Lyngsta 2:2 ligger utanför det centrala samhället bör eventuell påverkan på dessa 
verksamheter vara ringa. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för Lyngsta 
2:2. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0249/214-2 
Underlag från sbf som anslagits i sin helhet på kommunens webbplats  

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akt 
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§ 149/21  

Information - Barn- och utbildningsförvaltningens 
förvaltningschef 
Nämnden informeras om att Mats Öhlin är ny tillförordnad förvaltningschef till och med 4 mars 2022 
och en ny förvaltningschef, Pär Olsson, har rekryterats och kommer att påbörja sin tjänst den 1 
mars 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150/21  

Information - Handlingsplan för kompetensförsörjning 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, informerar om förvaltningens handlingsplan för 
kompetensförsörjning, som är ett tidigare uppdrag i verksamhetsplanen. Informationen rör bland 
annat planens lång- och kortsiktiga effekter samt processen för utarbetandet och revideringen av 
planen. Nämnden har också möjlighet att ställa frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 14(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151/21 BUN/2021/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-12-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Ärendet 
1. Delegationsbeslut 2021-10-21 (BUN/2020/0002/041-52) gällande investering, trådlöst 

nätverk enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

2. Rapport nr 123/21 (BUN/2021/0001/002-145) gällande nyplacering i fritidshem enligt 
delegationsförteckningsnummer 14.1.1. 
 

3. Rapport nr 125/21 (BUN/2021/0001/002-188) gällande tidsbegränsad anställning enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.4. 
 

4. Rapport nr 126/21 (BUN/2021/0001/002-189) gällande nyplacering i fritidshem enligt 
delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  
 

5. Rapport nr 127/21 (BUN/2021/0001/002-190) gällande två tillsvidareanställningar enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

6. Rapport nr 127/21 (BUN/2021/0001/002-190) gällande förlängd, kortare period av tidigare 
anställning enligt (BUN/2021/0002/001-111) enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

- 
 

Skickas till 
Akt 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152/21  

Redovisning av anmälningsärenden 2021-12-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade anmälningsärenden.  

Ärendet 
1. Förordnande av ersättare för skolchef förskola perioden 2021-10-29 – 2021-11-15. Beslut 

2021-10-27 i enlighet med delegationsförteckningsnummer 1.3.3. 

Skickas till 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153/21 BUN/2021/0008/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
2021-12-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och synpunkterna till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
  

1. Klagomål, Gröndalsskolans fritidshem, inkom 2021-10-27, svar 2021-11-03.  
2. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-10-28, svar 2021-11-08.  
3. Synpunkter gällande utemiljön Sunnerby förskola, inkom 2021-11-01, svar 2021-11-05.  
4. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-11-14, svar 2021-11-16.  
5. Klagomål/kränkande behandling, inkom 2021-11-15, svar 2021-11-19.  
6. Klagomål gällande byte av klass, Viaskolan 6-9, inkom 2021-11-22, svar 2021-11-24.  
7. Sammanställning klagomål, Viaskolan F-5, oktober månad, registrerat 2021-11-10. 
8. Sammanställning klagomål, Viaskolan 6-9, november månad, registrerat 2021-11-11.   

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 17(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154/21 BUN/2021/0007/021 

Protokoll F-samverkan och skyddskommittémöte 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan samt 
skyddskommittémöte 2021-12-09 till handlingarna.  
 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från f-samverkan samt 
skyddskommittémöte med fackliga ombud 2021-12-09. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2021-12-09 
Bilaga 2, protokoll skyddskommitté 2021-12-09 
 

Skickas till 
Akt 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155/21  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 156/21  

Aktuellt från förvaltningen 
Mats Öhlin, tf. förvaltningschef informerar bland annat om:  

- Återrapportering från revisorernas analysrapport.  
- Aktuellt läge gällande rådande omständigheter med anledning av covid-19.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157/21  

Övriga frågor 
 

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande skolkataloger. Annika Setterquist, skolchef 
grund- och grundsärskola, att skolkataloger inte används i kommunen, men informerar att personal 
får tillgång till bilder för identifiering av elever.  

Emma Solander, (MP), anmäler en övrig fråga gällande julklappar till kommunens personal. Marcus 
Svinhufvud, (M), tar med sig frågan vad gäller kommunens julklapp. Christina Persson, skolchef 
förskola, svarar hur det går till inom rektorsgruppen.  

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande lärarbehörighet och skolfrånvaro, med 
hänvisning till debattartikel i GP. Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling, svarar på 
frågan om frånvaro. Marcus Svinhufvud, (M), svarar på frågan hänvisad till debattartikeln.  
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