
  
   

 
 

 

   
  

   
  

                
  

 
 

                      
           

   
    

 
     

     
   

     
     

        
         

    
     

     
    

   

   
   

  
 

  
   

 

 
 

    
          

 
 
 
 

   
 

  
 

 
  
 

  
 

 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-06-15 kl. 13.00-15.04 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande 
Tobias Östring (L), vice ordförande, distans 
Jimmy Norell (M), distans 
Maud Sjödén (C), distans 
Bengt-Göran Petersson (KD), distans 
Gill Lagerberg (S), andre vice ordförande, distans 
Amanda Hedström, (S), ersätter Johan Forsman (S), distans 
Ingrid Bergander (S), distans 
Lena Dafgård (SN), distans 
Emma Solander (MP), distans 
Rebecca Ädel (SD), distans 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sid. 2. 

Övriga deltagare 
Se sid. 2. 

Paragrafer
§§ 82-95 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2021-06-21, kl. 15.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud, (M) Gill Lagerberg, (S) 
Ordförande Justerare 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-06-15 
Anslaget sätts upp: 2021-06-22 Anslaget tas ned: 2021-07-13 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
Sekreterarens namn 

https://13.00-15.04


  
   

 
 

 

                
 
 

   
    

   
    

    
    

    
    

    
   

  
 

  
     

     
       

     
       

    
    

      
       

  
   

PROTOKOLL Sida 2(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Icke tjänstgörande ersättare 
Deltar på distans 
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 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Christina Persson, skolchef förskola 
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Henrik Schmidt, kommunikatör 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
Aline Varre Friman, politisk sekreterare, (M) 
Personalrepresentant, TCO 
Personalrepresentant SACO 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

 
              

       
 

     
 

     
 

   
 

          
 

 

         
  

 

           

        
 

 

         
 

           
 

 

   
 

       

      

         

    

   
 

     
 

    
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 3(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Innehållsförteckning 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 82/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 83/21 Riktlinjer för kost i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola. 

§ 84/21 Yttrande över remiss - motion gällande utbildning i territoriell maktordning och 
urban norm 

§ 85/21 Svar på remiss angående markanvisning för skola i Segersäng 
§ 86/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning angående 

skolskjutsärenden 

§ 87/21 Information - betyg och behörighet åk 9 

§ 88/21 Information - uppföljning GDPR, genomförda insatser med anledning av 
granskning 

Beslutspunkter 

§ 89/21 Sammanställning kränkande behandling januari-april 2021 
§ 90/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-02 
§ 91/21 Redovisning av inkomna klagomål, synpunkter och förslag 
§ 92/21 Protokoll F-samverkan 2021-06-03 

§ 93/21 Politikerrapport 

§ 94/21 Aktuellt från förvaltningen 

§ 95/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

  
              

        

 

            
        

          
          

              
      

 

         

  

PROTOKOLL Sida 4(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 82/21 

Fastställande av dagordning 
Lena Dafgård, (SN) och Ingrid Bergander, (S), har i förväg anmält ett antal övriga frågor som 
kommer att besvaras under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ett vite, där förvaltningen skulle återkomma. 
Lina Axelsson Kihlblom, besvarar frågan under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande fritids för elever i särskilda 
undervisningsgrupper. Frågan besvaras under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Carl Marcus, (SD), anmäler en övrig fråga gällande en aktuell brottshändelse i Ösmo. Frågan 
besvaras under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    
      

             
          

          
        
      

   
           

              
      

          
  

 
          
             

          
              
          

           
 

                
           

        
         

        
           

             
           

 

   
      

             
          

           
       

      
 

    
       

            
          

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 83/21 BUN/2021/0038/710 

Riktlinjer för kost i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, 
fritidshem och gymnasieskola. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. anta Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för kost i 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021. 

2. upphäva beslut BUN § 152/07 Kostpolicy – förskolor och familjedaghem, beslut BUN 
§ 178/08 Kostpolicy – för skolcafeterior samt beslut BUN § 177/08 Kostpolicy för 
skolornas fritidshem från och med 30 juni 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna motsätter sig avsnittet om vegankost till 
Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg och inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande 
som bilägges protokollet som bilaga A. 

Rebecca Ädel, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna ställer sig bakom Socialdemokraternas 
yttrande. 

Ärendet 
Under 2007 och 2008 antog barn- och utbildningsnämnden tre dokument rörande arbetet med 
kosten inom nämndens verksamheter – Kostpolicy – förskolor och familjedaghem (beslut BUN § 
152/07), Kostpolicy för skolornas fritidshem (beslut BUN § 177/08) samt Kostpolicy för skolcafeterior 
(beslut BUN § 178/08). Förvaltningen har uppmärksammat ett behov av en uppdatering av de 
tidigare antagna policyerna och har upprättat förslag till två nya riktlinjer för kosten. De nya 
riktlinjerna omfattar förskola och pedagogisk omsorg respektive grund- och gymnasieskola. 

Syftet med riktlinjerna är att fungera som stöd och vägledning i planering och servering av måltider 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. All berörd personal som arbetar inom 
verksamheterna ska känna till och arbeta efter riktlinjerna. Gemensamt för båda riktlinjerna är att 
de innehåller en beskrivning av Livsmedelsverkets måltids- och tallriksmodell, säker 
livsmedelshantering, hållbara livsmedelsval och specialkost. Riktlinjerna innehåller också specifika 
avsnitt inom sitt verksamhetsområde. Som exempel innehåller riktlinjer för kost i förskola och 
pedagogisk omsorg en beskrivning av måltider i det pedagogiska arbetet och riktlinjer för 
grundskola och gymnasieskolan innehåller även ett avsnitt om måltider inom fritidshem. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. anta Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för kost i 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021. 

2. upphäva beslut BUN § 152/07 Kostpolicy – förskolor och familjedaghem, beslut BUN § 
178/08 Kostpolicy – för skolcafeterior samt beslut BUN § 177/08 Kostpolicy för skolornas 
fritidshem från och med 30 juni 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. anta Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för kost i 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

          
        
      

 

 
  

          
        

 

 
  

 
 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 6(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

2. upphäva beslut BUN § 152/07 Kostpolicy – förskolor och familjedaghem, beslut BUN 
§ 178/08 Kostpolicy – för skolcafeterior samt beslut BUN § 177/08 Kostpolicy för 
skolornas fritidshem från och med 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0038/710-1 
Bilaga 1, Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg 
Bilaga 2, Riktlinjer för kost i grundskola och gymnasieskola 

Skickas till 
Kostchef 
Kostekonom 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

  
   

 

  
 
 

   
   

 
   

  
   

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nynäshamn, 2021.06.15 
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 83/21 

Yttrande över riktlinjer för kost i förskola, pedagogisk 
omsorg, grundskola, fritidshem och gymnasieskola 

Vi socialdemokrater har idag yrkat bifall till förvaltningens förslag till 
beslut, men vill lämna detta tilläggsyttrande. 

Vi reserverar oss mot att det ska serveras vegansk kost i förskolan. 
Rekommendationen är att det i vegansk kost ska ingå mycket av bönor, 
linser och baljväxter, samt täcka 70% av dagsbehovet av näringsriktig 
kost. 
I riktlinjerna står även att den måste komletteras då det är svårt att få 
tillräckligt av d-vitamin, ribloflavin, kalcium och protein i vegansk kost. 
Förskolorna fråntar sig även ansvaret för att kosten kompletteras med 
kosttillskott, och lämnar det ansvaret till vårdnadshavare. 
Då små barn med endast enstaka tänder inte kan äta baljväxter och 
bönor, utan kan få nöja sig med mosad potatis, vilket långt ifrån kan 
täcka näringsbehovet, anser vi socialdemokrater att det vore bättre om 
förskolorna inte serverade vegansk kost överhuvudtaget. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Gill Lagerberg 

https://2021.06.15


  
   

 
 

 

                
 
 

  

   
 

    
      
           

 

   
           

 
          

       
         

 
        

             
           

       
 

            
              

           
           

          
        

        
               

             
     

 

   
        

  
 

    
      

    

 
         

       

 
  

       

PROTOKOLL Sida 7(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 84/21 BUN/2021/0095/060 

Yttrande över remiss - motion gällande utbildning i territoriell 
maktordning och urban norm 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård, (SN), meddelar att Sorundanet inte deltar i beslutet. 

Ärendet 
Sorundanet inkom 2021-04-09 med en motion till kommunstyrelsen som remitterades till barn- och 
utbildningsnämnden 2021-04-20, där kommunstyrelsen önskar svar senast 2021-08-31. Motionen 
behandlar utbildning i territoriell maktordning och urban norm. 

Sorundanet yrkar att samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i territoriell maktordning 
och urban norm samt normkritiskt tänkande t.ex. i seminarieform med föreläsning och praktiska 
övningar. Kommunstyrelseförvaltningen önskar att det i remissvaret framgår hur nämnden ställer sig 
till att genomföra och bekosta den utbildningsinsats som föreslås i motionen. 

Förvaltningen anser att det finns många intressanta perspektiv i förhållande till hur normer och makt 
kan förstås och att det är svårt att särskilja motionärens perspektiv som extra väsentligt för en 
utbildning för samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner. Förvaltningen förhåller sig i sitt dagliga 
arbete till en mängd regelverk inom olika områden som skollagen, diskrimineringsgrunderna, GDPR, 
arbetsmiljöregelverk, barnkonventionen med mera och kan inte se att motionärens förslag ska 
prioriteras över andra möjliga utbildningar inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde. Samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner inom förvaltningen beräknas 
vara ungefär tusen personer och kostnaden för utbildning av ett så stort antal personer är 
betydande. Förvaltningen ser att bekostnad av en sådan utbildning skulle behöva tillskott av medel 
för att genomföras. 

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

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

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

Bengt-Göran Petersson, (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0095/060-2 
Motion - utbildning i territoriell maktordning och urban norm 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

 
 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 8(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    
      
           

      
 

   
             

            
        

            
  

 
            

                 
          

               
             

 
 

            
           

              
               

                
      

 

   
          

            
 

    
          

           
 

 
       

       

       

PROTOKOLL Sida 9(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 85/21 BUN/2021/0129/260 

Svar på remiss angående markanvisning för skola i Segersäng 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens svar på remiss angående markanvisning för skola i Segersäng som sitt 
eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Marcus Svinhufvud, (M), meddelar att Alliansen inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som 
bilägges protokollet som bilaga B. Bengt-Göran Peterson, (KD), Tobias Östring, (L), Jimmy Norell, 
(M) samt Maud Sjödén (C) ställer sig bakom yttrandet. 

Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
C. 

Ärendet 
Kommunen har kontaktats av en byggaktör som vill undersöka möjligheten att köpa mark för att 
kunna bygga en skola i Segersäng. Aktören uppger att man vill uppföra en F-3 skola som ska drivas 
i privat regi. Kommunstyrelsen beslutade (§ 234/20) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag för en markanvisning genom anbudsförfarande. Man beslutade även att barn 
och utbildningsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig under arbetet med att förbereda 
markanvisningen. 

Om en ny skola etableras i Segersäng kan befintliga skolor behöva anpassa sina organisationer 
utifrån nya förutsättningar. Det kan innebära justeringar gällande antalet elever, antalet personal 
och lokaler. Detta gäller främst Tallbackaskolan som i dagsläget har en betydande andel elever från 
Segersäng men även Vansta F-3 kan påverkas. Eftersom det i dagsläget inte finns några uppgifter 
om hur stort antal elever som kommer att gå i en tilltänkt skola i Segersäng så är eventuella 
konsekvenser för befintliga verksamheter svårbedömda. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på remiss angående 
markanvisning för skola i Segersäng som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på 
remiss angående markanvisning för skola i Segersäng som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Emma Solander, (MP), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Bengt-Göran Petersson, (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

 
  
   

 
 

     
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 10(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0129/260-2 
Protokollsutdrag beslut § 234/20 (KS/2020/0336/260) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



                  
 

     
 

     
       

   
 

      
   

    
      

  
   

   
  

     
    

   
 

 
   
   

 
   

     
    

       
  

  
     

     
     

   
 

  
 

 
   

 
 

  
  

Särskilt yttrande §85/21 Svar på remiss angående markanvisning i 
Segersäng 
Alliansen ser att Barn- och utbildningsförvaltningens remissyttrande redogör för eventuella risker 
med etableringen av en ny skola i Segersäng. Det förs även fram regeringens utredning om likvärdig 
skola. Det är aspekter som kan vägas in i ett remissyttrande. 

Vi anser dock att en skola i Segersäng är angelägen då det är ett område med redan etablerad 
villabebyggelse, och dessutom med planer på utbyggnad av fler bostäder i såväl västra Segersäng, 
som området vid Landfjärden. Segersängs strategiskt optimala position i norra delen av kommunen, 
med väl utbyggda kommunikationer via både väg 73, och pendeltåg, gör även att en skola ligger på 
en ypperlig central position i kommunen. 
I dagsläget väljer c:a 10 % av grundskoleeleverna i Nynäshamns kommun att pendla till fristående 
skolor, eller kommunala skolor, i andra kommuner. Många gånger på grund av brist på alternativ 
inom kommunen. En ansenlig andel av dessa är boende i den norra delen av kommunen. Vi anser att 
det skulle innebära en mycket positiv service för invånarna i Nynäshamns kommun om det fanns fler 
fristående alternativ inom kommunens gränser. Idag är det ont om alternativ, och den enda 
fristående skolan är Binomen, som har c:a 40 elever i årskurs F-3. Det är även en skola som attraherar 
elever från hela kommunen, och inte enbart i närområdet. Vi tror att Segersäng, särskilt med ett 
attraktivt pedagogiskt alternativ, har stora möjligheter att både erbjuda ett populärt och efterfrågat 
alternativ, och dessutom ge avlastning till de kommunala skolorna som i dagsläget på många håll har 
klasser med 30-32 elever. 
Nynäshamns kommun växer mycket fort och har en stor planberedskap, vilket gör att det kommer 
att behövas ytterligare kommunal service både i närtid och på lång sikt. Tyvärr har kommunens 
fastighetsunderhåll och fastighetsplanering varit i princip helt frånvarande under decennier av 
socialdemokratiskt styre, vilket gör att kommunen nu har en underhållsskuld som är omfattande, och 
stora behov av att bygga inte minst nya skolor och förskolor. Alliansen i Nynäshamn har nu sett till att 
inventera dessa behov och satt igång planer med att komma i fas med underhållsbehoven, och 
behoven av nya lokaler. Men det kommer att behövas tillskott från fristående aktörer, både av 
pedagogiska skäl och av ekonomiska skäl, men inte minst för att vi vill erbjuda kommunens invånare 
en valfrihet och de allra bästa möjligheterna för barn och unga i hela Nynäshamns kommun. 
Vi anser även att det skulle vara positivt för Segersäng och området runtomkring med ytterligare 
service och en skola skulle ge ytterligare kraft till vidare utveckling i området. En skola med en 
idrottshall som går att hyra av lokala föreningar skulle dessutom vara positiv för såväl föreningslivet 
som folkhälsan. 

Så vi ställer oss mycket positiva till markanvisningen av den detaljplanerade fastigheten i 
Segersäng. 

För Allians i Nynäshamn 2021-06-15 

Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden 



  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nynäshamn, 2021.06.15 
Barn-och utbildningsnämnden
Ärendenummer 86/21 

Yttrande över remiss angående markanvisning för skola 
i Segersäng 

Vi socialdemokrater ser gärna att även en detaljplan över närliggande 
områden utarbetas innan en skolplacering beslutas, och då företrädesvis 
i kommunal regi. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Gill Lagerberg 

https://2021.06.15


  
   

 
 

 

                
 
 

  

  
 

    
     

       
         

   
          
     

        

 
           

       
              

 

         
          

      
       

  

      
            

            
          

           
                 

                  
               

    
     
          

         

 
          

    

       

      

 
       

PROTOKOLL Sida 11(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 86/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning angående skolskjutsärenden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag 
om ny delegat för avslagsbeslut på skolskjutsansökningar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård, (SN), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande till sitt som bilägges protokollet 
som bilaga D. 

Lena Dafgård, (SN), reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Delegationsordningen behöver regelbundet ses över och uppdateras så att den överensstämmer 
med genomförda lagförändringar och organisatoriska förändringar. Vidare kan förändringar vara 
påkallade av att ett visst arbetssätt behöver justeras för att uppnå en ökad effektivitet eller 
rättssäkerhet. 

Förvaltningen gjorde en omfattande genomgång av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning under våren 2021 utifrån kommunstyrelsens ändringar i sin delegationsordning 
under 2020 och 2021 samt rekommendationer från dataskyddsombudet. Barn- och 
utbildningsnämnden antog en ny delegationsordning 2021-05-26. 

Nytt skolskjutssystem 

Ett skolskjutssystem (Optiplan) implementerades under 2020 för effektivare handläggning. 
Vårdnadshavarna kan nu ansöka om skolskjuts via en webblösning. Skolskjutshandläggaren kan på 
så vis handlägga ärenden via webben och skicka ut beslutet digitalt till vårdnadshavarna efter 
handläggning. Digital hantering kan underlätta såväl arbete som informationshanteringen liksom 
klimatpåverkan. I systemet går det även att tur- och ruttplanera alla elever och bussentreprenören 
kan gå in digitalt och plocka ut listor på turer och resande barn. Vidare kan även skolassistenterna 
gå in i systemet och direkt se vilka elever som blivit beviljade SL-kort och därmed enkelt få fram hur 
många kort som behöver beställas samt får kvittenslistor enbart på de elever som ska ha kort. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag 
om ny delegat för avslagsbeslut på skolskjutsansökningar. 

Yrkanden 
Lena Dafgård, (SN), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till sitt 
särskilda, skriftliga yttrande. 

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

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

Propositionsordning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

     

 
           

     

 
  

 

 
  

     
  

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 12(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0001/002-56 

Skickas till 
Skolskjutssamordnare 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Kommunikatör 
Nämndsekreterare 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

      
    

            
            

           
            

                
                

                 
 

       
        
                
             

           
              

       

                   
                

              
              

         

     
         

           

   

 
    

  
 

  

      
    

Barn- och utbildningsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby 2021-06-15 

Särskilt yttrande gällande Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning angående skolskjutsärenden, § 86/21 

Bakgrund 
Ett nytt skolskjutssystem (Optiplan) har köpts in och implementerades under 2020 för effektivare handläggning. 
Vårdnadshavarna kan nu ansöka om skolskjuts via en webblösning. Skolskjutshandläggaren kan på så vis 
handlägga ärenden via webben och skicka ut beslutet digitalt till vårdnadshavarna efter handläggning. Digital 
hantering kan underlätta såväl arbete som informationshanteringen liksom klimatpåverkan. I systemet går även att 
tur- och ruttplanera alla elever och bussentreprenören kan gå in digitalt och plocka ut listor på turer och resande 
elever. Vidare kan även skolssistenterna gå in i systemet och direkt se vilka elever som har blivit beviljade SL-kort 
och därmed enkelt få fram hur många kort som behöver beställas samt få kvittenslistor enbart på de elever som ska 
ha kort. 

I barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avseende skolskjutsärenden har Skolskjutssamordnare och 
Skolchef grundskola samt grundsärskola delegation att fatta beslut. Skolskjutssamordnare handlägger alla 
ärenden, men i och med det nya skolskjutssystemet och den webblösning som nu finns utfärdas alla beslut direkt i 
systemet. De beslut som Skolskjutssamordnare idag inte har delegation att fatta är avslagsbeslut på 
skolskjutsansökningar. Det är Skolchef grund- och särskola som har delegationen att fatta avslagsbeslut. Förslaget 
är nu att Skolskjutssamordnaren ska få delegation att fatta även avslagsbeslut i enskilda fall enligt riktlinjer gällande 
skolskjuts för barn i förskoleklass, grundskola, gymnasiesärskola och grundsärskola. 

Vi tycker att det är bra att man har infört en digital lösning för skolskjuts. Vi anser dock att det även fortsättningsvis 
ska vara Skolchef grund- och särskola som ska ha delegation att fatta avslagsbeslut. Inte minst när det gäller 
grundsärskola och gymnasiesärskola är det många aspekter som behöver beaktas och det anser vi att Skolchefen, 
med sin utbildning och erfarenhet är den mest lämpade tjänstepersonen för att avgöra detta. Om ett 
avslagsyrkande överklagas, kommer domstolen hävda att varje beslut ska bedömas individuellt. 

Avslagsyrkande 
Vi yrkar därför avslag till förvaltningens förslag till beslut: 

- att revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag om att 
Skolskjutssamordnaren i stället för Skolchef grund- och särskola får delegation att fatta avslagsbeslut på 
skolskjutsansökningar. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

mailto:kontakt@sorundanet.se


  
   

 
 

 

                
 
 

  

   
           

           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

          
       

          
          

           

  

PROTOKOLL Sida 13(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

87/21 

Information - betyg och behörighet åk 9 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, redogör för den preliminära betygsstatistiken för årskurs 9 
vårterminen 2021. Bland annat redovisas gymnasiebehörighet, ämnen där elever fått underkänt 
samt betygsresultat på respektive skola i kommunen. Nämnden har också möjlighet att inkomma 
med frågor. 

88/21 

Information - uppföljning GDPR, genomförda insatser med 
anledning av granskning 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, föredrar om de insatser som genomförts med 
anledning av dataskyddsombudets granskning av personuppgiftsbehandling. Resultatet av 
granskningen visade att ett antal åtgärder ska vidtas enligt artiklar i dataskyddsförordningen och 
genomförda insatser är exempelvis genomföra informationsklassning och upprätta rutiner för att 
säkerställa personuppgiftshantering. Nämnden har också möjlighet att inkomma med frågor. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    
           

         

 
          

       

 
             

                
               

          
       

 

   
           

        

 

 
  

        
 

 
 

  

PROTOKOLL Sida 14(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 89/21 

Sammanställning kränkande behandling januari-april 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-april 2021. 

Protokollsanteckningar
Gill Lagerberg, (S), önskar föra till protokollet att Socialdemokraterna önskar en analys i samband 
med nästa återrapportering av kränkande behandling. 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling som inkommit till huvudmannen under perioden januari-april 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0145/606-1 
Bilaga 1, Inkomna anmälningar om kränkande behandling, rapport januari-april 2021 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    
         

 
      

         
 

      
         

   
 

      
         

 
      

        
    

 
      

         
 

      
        

 
      

       
 

       
       

 
      

       
 

      
     

 
      

       
 

      
        

 

 
 

  

PROTOKOLL Sida 15(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 90/21 BUN/2021/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-02 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Ärendet 
1. Rapport nr 32/21 (BUN/2021/0001/002-46), delegationsbeslut 2021-02-01 – 2021-02-15 

gällande nyplacering av barn i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 

2. Rapport nr 33/21 (BUN/2021/0001/002-46), delegationsbeslut 2021-03-01 – 2021-03-15 
gällande nyplacering av barn i förskola och pedagogisk omsorg enligt 
delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 

3. Rapport nr 34/21 (BUN/2021/0001/002-46), delegationsbeslut 2021-04-01 – 2021-04-26 
gällande nyplacering av barn i förskola enligt delegationsförteckningsnummer 11.1.1. 

4. Rapport nr 35/21 (BUN/2021/0001/002-47), delegationsbeslut 2021-04-06 – 2021-04-30 
gällande två tillsvidareanställningar av barnskötare respektive lärare enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

5. Rapport nr 36/21 (BUN/2021/0001/002-48), delegationsbeslut 2021-04-01 – 2021-04-26 
gällande nyplacering av i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1. 

6. Rapport nr 37/21 (BUN/2021/0001/002-49), delegationsbeslut 2021-05-24 gällande en 
tillsvidareanställning av förskollärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

7. Rapport nr 38/21 (BUN/2021/0001/002-50), delegationsbeslut 2021-05-17 gällande en 
tillsvidareanställning av förskollärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

8. Rapport nr 39/21 (BUN/2021/0001/002-51), delegationsbeslut 2021-05-10 gällande 
tillsvidareanställning av lärarassistent enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

9. Rapport nr 40/21 (BUN/2021/0001/002-57), delegationsbeslut 2021-05-12 gällande 
tillsvidareanställning av lärare enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

10. Delegationsbeslut 2021-06-04 (BUN/2021/0001/002-59), gällande tillsvidareanställning av 
kvalitetscontroller enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1. 

11. Rapport nr 41/21 (BUN/2021/0001/002-59), delegationsbeslut 2021-05-20 gällande 
nyplacering av fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 15.1.1. 

12. Delegationsbeslut 2021-06-11 (BUN/2021/0030/717-5) gällande bidrag till fristående 
pedagogisk omsorg enligt delegationsförteckningsnummer 22.1.1. samt 22.1.2. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 16(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 91/21 BUN/2021/0008/108 

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

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, synpunkter och förslag, när de inkom samt datum när de 
besvarats. 

1. Klagomål gällande staket Midgårds förskola, inkom 2021-05-14, svar 2021-05-17. 
2. Klagomål/kränkande behandling på Viaskolan, inkom 2021-05-19, svar 2021-05-20. 
3. Klagomål gällande maten på Vanstaskolan, inkom 2021-05-25, svar 2021-05-27. 
4. Klagomål gällande personal inkom 2021-06-04, svar 2021-06-10. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    
          

 

 
          

         
  

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 17(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 92/21 BUN/2021/0007/021 

Protokoll F-samverkan 2021-06-03 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollen från F-samverkansmöte 2021-06-03 till 
handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen från F-samverkan 2021-
06-03. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, F-samprotokoll 2021-06-03 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

  

 
    

 

 

 

 

  

 
           

        

            
    

           
           

       
 

             
 

        
    

 
          

            
 

            
       

 
           

 
     

 
         

 
          

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 18(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 93/21 

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes. 

§ 94/21 

Aktuellt från förvaltningen 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, informerar bland annat om statsbidrag inom Nynäshamns 
kommun och det påbörjade arbetet med verksamhetsplan 2022. 

Vidare besvaras de övriga frågor som har ställts inför eller i samband med fastställandet av 
dagordning enligt följande: 

- Information gällande process och beslut i samband med den nya näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. Den nya nämnden startar 1 september 2021 och grundregeln är 
att fattade beslut samt ingångna avtal gäller. 

- Organisering kring profilverksamhet, där en utredning kommer att presenteras i höst. 

- Befolkningsprognos Ösmo, där lokalförsörjningsplan och kommunstyrelseförvaltning tar fram 
prognoser för elevantal. 

- Skolinspektionsärende på Vanstaskolan 4-9, som påbörjades första kvartalet 2020. 
Skolinspektionen har begärt kompletteringar och ärendet är därmed inte avslutat ännu. 

- En ändring gällande begreppsanvändningen i de riktlinjer för kosten som beslutas under 
denna nämnd. Begreppet gäller celiaki och/eller glutenintolerans. 

- Paviljonger vid Tallbacka, där information gällande vidtagna åtgärder delges nämnden. 

- Ett tidigare vitesföreläggande. 

- Fritidshem för Viaskolans elever som går på Lillmogården. 

- Aktuell händelse i Ösmo. Händelsen är rubricerad som ett polisärende. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
   

 
 

 

                
 
 

 

 

  

 
 

             
             

  

          
          

            
      

 
 

PROTOKOLL Sida 19(19) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

§ 95/21 

Övriga frågor 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ett vite, där förvaltningen tidigare har meddelat 
att de ska återkomma. Lina Axelsson Kihlblom, besvarar frågan under § 94 Aktuellt från 
förvaltningen. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande fritids för elever i särskilda 
undervisningsgrupper. Frågan besvaras under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Carl Marcus, (SD), anmäler en övrig fråga gällande en aktuell händelse i Ösmo. Frågan besvaras 
under § 94 Aktuellt från förvaltningen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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