Mötesbok: Barn- och utbildningsnämnden (2021-01-27)

Barn- och utbildningsnämnden
Datum: 2021-01-27
Plats:
Kommentar:
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KALLELSE
Datum
2021-01-19

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2021-01-27 klockan 13.00
Plats: Landsort och Teams
Vid förhinder kontakta:
carolin.sjostrand@nynashamn.se

_______________________
Marcus Svinhufvud (M)
Ordförande

______________________
Carolin Sjöstrand
Sekreterare
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KALLELSE
Datum
2021-01-19

Dagordning 2021-01-27
Ärende
Upprop och anmälan om förhinder

Val av justerare
§ 1/21

Fastställande av dagordning

§ 2/21

Information - nya ledamöter och ersättare

§ 3/21

Information - presentation av aktuella fastighetsprojekt

§ 4/21

Val av ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

§ 5/21

Val av kontaktpolitiker 2021

§ 6/21

Förlängning av avtal gällande fotbollsprofil läsåret 21/22

§ 7/21

Av ledamot väckt ärende - Avhämtningsbara matlådor för
gymnasieelever då distansundervisninig bedrivs

§ 8/21

Information - aktuell situation gällande covid-19

§ 9/21

Information - systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

§ 10/21

Information - årshjul BUN 2021

§ 11/21

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2021-01-27

§ 12/21

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-27

§ 13/21

Protokoll F-samverkan 2021-01-21

§ 14/21

Politikerrapport

§ 15/21

Aktuellt från förvaltningen

§ 16/21

Övriga frågor
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2021/0005/102-1

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

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Val av kontaktpolitiker 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. välja kontaktpolitiker enligt förvaltningens förslag.
2. beslutet träder ikraft 1 februari 2021.
h

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning av verksamheter mellan
barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitiker. Förslaget redovisas enligt bilaga 1.
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har som del i sitt uppdrag att fungera som
kontaktpolitiker. Enligt riktlinjerna (beslut BUN § 116/15) representerar kontaktpolitikern nämnden
och inte ett enskilt parti och syftet med besöken är att få kunskap om verksamheterna, lyssna och
ge energi. Det är också omöjligt att politiker besöker verksamheter tillsammans. En återrapportering
om besöket sker muntligt vid nästkommande nämndsammanträde.

Förvaltningens bedömning

För att underlätta kommunikationen har förvaltningen fördelat förskolor enligt deras respektive
rektorsområde, det vill säga att en eller en grupp politiker har exempelvis Kullsta, Sunnerby förskola
och Vaktberget tillsammans. Vad gäller fördelningen av skolor har förvaltningen tagit hänsyn till att
samla geografiskt närliggande verksamheter i den mån det har varit möjligt.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0005/102-1
Bilaga 1, Kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden 2021
Bilaga 2, Information om kontaktpolitikeruppdraget

Skickas till

Rektorer BUF
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(3)
Diarienummer
BUN/2019/0218/610-9

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Förlängning av avtal gällande fotbollsprofil läsåret 21/22
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil
till och med läsåret 21/22.

Ärendet
Sedan 2018 bedrivs fotbollsprofil i Nynäshamns kommun. Profilverksamheten bekostas av centrala
medel och för grundskolan bedrivs verksamheten på fritiden men i anslutning till skoltid. För elever
vid Nynäshamns gymnasium är fotbollsprofilen en specialiseringskurs som eleverna kan välja inom
sitt ordinarie program. Verksamheten finns på två ställen i kommunen, Ösmo och centralorten.
Höstterminen 2020 deltar 41 elever från årskurs 7-9 samt årskurs 1 och 2 vid Nynäshamns
gymnasium i profilverksamheten. Avtalet med nuvarande leverantör löper ut vid läsårsslut 20/21.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat § 184/20 uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om
breddad satsning på profilverksamhet i Nynäshamns kommun. Utredningen ska presenteras för
nämnden senast i september 2021. Frågan om förlängning av avtal med nuvarande leverantör av
fotbollsprofilen för läsåret 21/22 kommer således att behöva fattas innan dess att utredningens
förslag kring profilverksamhet kan presenteras för nämnden. Då en utredning initierats av nämnden
ser förvaltningen att frågor om fotbollsprofilens utveckling i framtiden bör hanteras inom denna.
Således behandlar detta tjänsteutlåtande primärt avtal med nuvarande leverantör och en eventuell
förlängning av det för kommande läsår (21/22). Skulle avtalet förlängas finns dock även viss
möjlighet till utveckling av tjänsten inom ramen för befintligt avtal.
Nuvarande avtal med leverantören började gälla 2019-08-01 och gällde läsåret 19/20. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade i januari 2020 att förlänga avtalet med leverantören ett år, det vill
säga läsåret 20/21. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet med leverantören med ett år i
taget sammanlagt tre gånger. Avtalet har tagits fram och tecknats med stöd av Upphandling
Södertörn som tillsammans med förvaltningen drivit upphandlingen. Inom ramen för upphandlingen
ställs krav på att leverantören ska uppfylla vissa grundläggande förutsättningar, det kan exempelvis
vara att leverantören ska inneha F-skattsedel.
Kostnad för avtalet 2020 var 1,34 mnkr, räknat på 41 deltagare som var deltagarsnittet 2020 var
kostnaden ca. 34 000 kr/elev och år. Leverantören erhåller en fast ersättning i enlighet med avtalet
som ska täcka samtliga kostnader för utförande av tjänsten. Leverantören har under avtalstiden
fakturerat i enlighet med avtal. Kommunen har i upphandlingen inte ställt krav på att leverantören
ska kunna redovisa kostnader för att driva uppdraget. Kommunen eller leverantören har möjlighet
att påkalla omförhandling av bestämmelse i avtalet om bestämmelsen väsentligt motverkar de
förutsättningar som avtalet bygger på. Omförhandlingen får dock inte innebära att avtalets
övergripande karaktär ändras (se vidare LOU 2016:1145 17 kap. §§ 9-14).
I enlighet med tjänsteutlåtandet som låg till grund för nämndens beslut (BUN 184/20) ska de förslag
till eventuell profilverksamhet som utredningen presenterar börja gälla från och med läsårsstart
22/23. Detta för att tillse att det finns tid för att eventuell upphandling av avtal med leverantörer om
en sådan form av profilverksamhet föreslås. I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte
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förlänga avtalet med befintlig leverantör av fotbollsprofilen behöver nämnden således även ta
ställning till om motsvarande profilverksamhet ska bedrivas i avvaktan på utredning av
profilverksamhet.

Förvaltningens bedömning

Diskussioner om förlängning av avtalet gällande fotbollsprofilen ska inledas med leverantören minst
sex månader innan avtalsperioden löper ut. Det framgår dock inte av avtalet när beslut om
förlängning senast måste fattas för att leverantören ska kunna åta sig uppdraget att bedriva
verksamheten kommande avtalsperiod. Förvaltningen bedömer inte att det föreligger skäl för
omförhandling av någon bestämmelse i avtalet.
Förvaltningen ser att nämnden har tre alternativ till beslut:
1) Att inte förnya avtalet med befintlig leverantör läsåret 21/22 och att ingen fotbollsprofil bedrivs i
avvaktan på den utredning om profilverksamhet som ska lämna förslag på verksamhet som kommer
att kunna starta läsåret 22/23.
2) Att inte förnya avtalet med befintlig leverantör och att upphandla ett nytt, tillfälligt avtal för
leverantör av fotbollsprofil under läsåret 21/22 i avvaktan på utredningen om profilverksamhet.
3) Att förnya avtalet med befintlig leverantör för läsåret 21/22 och att därefter implementera
utredningens förslag till profilverksamhet från och med läsåret 22/23.
I det fall avtalet sägs upp och nämnden beslutar att ingen profilverksamhet ska bedrivas av annan
leverantör finns risk för kritik gällande bristande långsiktighet, främst bland de som idag deltar i och
berörs av verksamheten. Att sätta fotbollsprofilen på ”paus” i avvaktan på utredningen om
profilverksamhet i kommunen skapar framförallt problem för Nynäshamns gymnasium. Gymnasiet
har en generell idrottsprofil och erbjuder elever på skolan möjlighet att välja idrott och hälsa som
specialisering. Eleverna kan välja specialisering inom flera idrotter och träningen bedrivs i samarbete
med externa leverantörer och föreningar. Hockeyspecialiseringen bedrivs i samarbete med Nynäs
hockey och fotbollsprofilen i samarbete med AC Milan. Fotbollsprofilen och samarbetet med AC Milan
är en viktig del i Nynäshamns gymnasies marknadsföring. Förvaltningen ser att ett antal elever såväl
från Nynäshamns kommun som från andra kommuner sökt sig till Nynäshamns gymnasium med
anledning av fotbollsprofilen och samarbetet med leverantören.
I ett scenario där kommunen står utan en leverantör av fotbollsprofil läsåret 21/22 kan dock de
elever som planerat att läsa idrott och hälsa som specialisering fortsatt göra detta med fotboll som
inriktning, men då behöver överenskommelser om utbildningsupplägg för de enskilda eleverna
träffas med andra föreningar. För att ge eleverna och verksamheten god tid för denna omställning
bör således ett beslut om avtalets förlängning fattas så snart som möjligt.
I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förlänga avtalet med den befintliga
leverantören men att fotbollsprofilen fortsatt ska bedrivas i avvaktan på utredningens förslag
behöver en upphandling av ny leverantör genomföras. I ett sådant scenario är det inte uteslutet att
nuvarande leverantör skulle vinna upphandlingen. Då avtal i detta läge endast kan tecknas för
läsåret 21/22 finns en risk att intresset för att lämna anbud i en upphandling är litet och således att
de anbud som lämnas är ofördelaktiga för kommunen. Det är rimligt att tro att få leverantörer är
intresserade av att starta en verksamhet som eventuellt kan komma att övertas av någon annan
efter ett år. Om profilverksamheten ska drivas vidare trots att avtalet med befintlig leverantör inte
förlängs behövs således ett beslut snarast möjligt eftersom processen med att upphandla ett nytt
avtal är tidskrävande. För att undvika ”glappår” bör således ett avtal vara på plats i god tid för
terminsstart ht21. Ytterligare en osäkerhet i att säga upp avtalet med nuvarande leverantör och
samtidigt ha ambitionen att fortsatt bedriva en fotbollsprofil är att det inte är säkert att ett avtal
med en ny leverantör kan komma tillstånd tills terminsstart och således att 21/22 ändå blir ett
”glappår” med risk för deltagartapp.
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Utifrån ovanstående förespråkar barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att förlänga avtalet med befintlig leverantör för läsåret 21/22.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0218/610-9
Beslut BUN § 184/20
Avtal SUN 2019/042

Skickas till
Skolchef grundskola
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Controller
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
BUN/2021/0018/622-1

Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Av ledamot väckt ärende - Avhämtningsbara matlådor för
gymnasieelever då distansundervisning bedrivs
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag till modell för avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever
under den period distansundervisning pågår.
h

Ärendet
Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-1216, väckte Gill Lagerberg, (S), ett
ärende gällande avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever med distansundervisning. Gill
Lagerberg, (S) yrkar att:
- barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en möjlighet att få avhämtningsbara
matlådor från kostenhetens verksamheter för gymnasieelever på Nynäshamns gymnasium under
den tid som distansundervisning bedrivs.
Nämnden beslutade att godkänna väckandet av ärendet (BUN § 189/20) och förvaltningen
påbörjade en utredning. Gill Lagerberg, (S), hänvisar till ett tidigare ärende gällande
subventionerade skolluncher på restauranger för gymnasieelever med distansundervisning, som
väcktes i fullmäktige och remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande (KS § 108/20).
I yttrandet som nämnden antog (BUN § 85/20) föreslog förvaltningen att avslå förslaget om
lunchkuponger på restaurang och istället att förvaltningen fick möjlighet att utreda om eleverna
kunde beredas möjlighet att hämta matlådor från skolornas egna kök. Detta under förutsättningen
att distansundervisningen skulle pågå till efter sommaren.
I maj 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att de beslutat att dra tillbaka rekommendationen om
distansundervisning för bland annat gymnasiet och vuxenutbildningar. Därefter upphävde barn- och
utbildningsnämnden sitt tidigare beslut om distansundervisning för studerande vid gymnasie- och
vuxenutbildning (BUN § 105/20), vilket resulterade i att förvaltningen avvaktade med vidare
utredning om avhämtningsbar lunch. Från och med 2020-12-07 rekommenderades återigen alla
gymnasier att inför distansutbildning av regeringen och Folkhälsomyndigheten (se beslut FHM dnr
01499-2020). Folkhälsomyndigheten gick ut med en förlängning av rekommendationen 2020-12-28.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer förslaget att tillhandahålla matlådor för gymnasieelever med
distansundervisning som möjlig och tittar redan på en försöksverksamhet enligt nedan beskriven
modell. Gymnasieelevers skolmåltider regleras inte av skollagen, men förvaltningen ser positivt på
att även gymnasieelever ges möjlighet till en näringsriktig kost. Vidare ser förvaltningen utredningen
om matdistribution som en förberedelse inför framtida eventuella beslut om andra årskursers
distansundervisning.
Att utlämning och hämtning av matlådor sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rådande
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restriktioner anser förvaltningen vara av stor vikt. Köbildning och folksamling måste förhindras för
att minska risken för smittspridning. Ett flertal kommuner i landet har börjat arbeta med
distribuering av matlådor till distansundervisade elever och de flesta använder sig av ett digitalt
anmälningssystem. I Haninge kommun erbjuds gymnasieelever att hämta matlådor från skolans
kök, vid föranmält intresse i den digitala plattformen Vklass. Exempel från andra kommuner gällande
anmälan är via formulär på kommunens hemsida i Umeå kommun och via länk i verktyget Teams i
Motala kommun. Förvaltningen ser dessa som positiva exempel för möjligheten att för kostenheten
beräkna mängd och åtgång för att minska matsvinn samt att förhindra köbildning genom att ange
särskilda uthämtningstider. I Nynäshamns kommun använder gymnasiet inte plattformen Vklass,
istället tittar förvaltningen på andra alternativ av digitala verktyg. Förvaltningen har uppmärksammat
en eventuell risk med bristande likvärdighet för de elever som bor utanför Nynäshamns kommun
men läser vid Nynäshamns gymnasium och dessa elevers möjlighet att hämta matlådor.
Förvaltningens förslag till lösning är att den elev som bor utanför kommunen och vill hämta en
matlåda, får möjlighet att undervisas på plats den dag uthämtning sker. Eleven behöver innan dess
ha samtalat med sin mentor.
Förvaltningen föreslår att kylda matlådor delas ut, för eleven att själv värma hemma samt att endast
matlådan erbjuds och inte några av de tillbehör som vanligtvis serveras på plats i matsalen. Flera av
de kommuner som redan har påbörjat sin distribuering av skolmat till distansundervisade elever
kräver att eleven själv tar med sig matlådor till uthämtningen. Förvaltningen anser att metoden är
miljövänlig och ekonomiskt effektiv i och med minskad plastförbrukning och färre inköp, men ser
även risker med ökad smittspridning med fler kontaktytor vid utdelning av mat, där möjligheten att
hålla avstånd riskerar att minska. För närvarande föreslår förvaltningen att maten delas ut i
färdigförpackade matlådor.
För att tillgängliggöra matlådor till så många elever som möjligt, föreslår förvaltningen att
uthämtning kan ske på ett utvalt antal kök i kommunen som har de nedkylningsmöjligheter som
krävs för en säker hantering. Förvaltningen föreslår att uthämtning av matlådor ska ske vid köken
ibland annat gymnasieskolan, Vanstaskolan och Sunnerbyskolan för en geografisk spridning inom
tätort, Ösmo och Sorunda. De ekonomiska konsekvenserna beräknas bli marginella, då köken
endast behöver köpa in matlådor för engångsbruk. Om endast huvudrätt i matlåda erbjuds och inga
övriga tillbehör så som sallad, dryck eller bröd, beräknas inga övriga kostnader tillkomma.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

BUN/2021/0018/622-1

Skickas till

Gill Lagerberg, (S)
Kostchef
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Akten
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Nynäshamn, 2020-16-12
Barn- och utbildningsnämnden
Väckande av ärende

Väckande av ärende: Avhämtningsbara matlådor för
gymnasieelever då distansundervisning bedrivs.
Socialdemokraterna yrkar att:
● barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en möjlighet att få
avhämtningsbara matlådor från kostenhetens verksamheter för gymnasieelever på
Nynäshamns gymnasium under den tid som distansundervisning bedrivs.
Ärendet
Coronapandemin har gått in i en andra våg under hösten 2020, än så länge finns inga
säkra indikatorer på när vi får leva i ett samhälle utan covid-19.
Det är nu många gymnasieelever som har distansundervisning varje vecka, och fysisk
eller distansundervisning i framtiden är inte tidsbestämt. Syftet med
distansundervisningen är att minska smittspridningen genom att minska trängseln i
kollektivtrafiken samt i skolans lokaler.
Socialdemokraterna föreslår därför att kommunen ska bekosta möjligheten för
gymnasieelever att hämta lunch. Eleverna ska kunna gå till den närmaste av
kostenhetens verksamheter för att hämta en lunchlåda. Hämtningen behöver
administreras med föranmält antal och bestämda tider för upphämtning på respektive
plats.
Bakgrund
För att minska smittspridning av covid-19 sker utbildningen på Nynäshamns
gymnasium via distans under en del av studietiden. Vänsterpartiet väckte därför ett
ärende hos kommunstyrelsen 2020-03-23 om att införa en subvention av
gymnasieelevers lunch, genom en lunchkupong som gäller på de lokala restauranger
vilka anmält sitt deltagande. I yrkandet nämns ett exempelbelopp på 75 kronor, som
införts i Kalmar kommun. Kommunstyrelsen beslutade i april § 108/20 att föreslå
barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt utreda möjlighet till subventionerad
skollunch.
Förvaltningen föreslog att en utredning gällande subventionerad skollunch i form av
matlådor presenteras i augusti under förutsättning att distansundervisningen
fortsätter under höstterminen.
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Förvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden var att:
1. avslå förslaget gällande ”lunchcheck” på restaurang.
2. ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett arbetssätt med
avhämtningsbara matlådor från kostenhetens verksamhet, om distansundervisningen
fortsätter efter sommaren. Uppdraget ska återrapporteras senast vid nämndens möte
i augusti.

Socialdemokraterna i Nynäshamn
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2021/0008/108-2

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

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål och synpunkter.
j

Ärendet
1. Synpunkt gällande kostenhetens inköp, inkom 2020-11-23, svar 2020-11-26.
2. Klagomål gällande antal elever på volleybollturnering, inkom 2020-11-15, svar 2020-11-26.
3. Klagomål gällande risk för smittspridning i skolan, inkom 2020-12-05, svar 2020-12-16.
4. Synpunkt gällande särskolans placering, inkom 2020-12-15, svar 2020-12-16.
5. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan, inkom 2020-12-17, svar 2020-12-18.
6. Viaskolans sammanställning klagomål december.
7. Klagomål gällande gymnasiet där personen endast angett att den vill bli kontaktad via
telefon.
j

j

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
BUN/2021/0001/002-3

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

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-27
Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
h

Ärendet
1. Rapport nr 79/20 (BUN/2020/0001/002-189), delegationsbeslut 2020-10-14, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
2. Rapport nr 2/21 (BUN/2021/0001/002-2), delegationsbeslut 2020-12-12, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.
3. Delegationsbeslut 2021-01-14 (BUN/2021/0001/002-4) gällande verksamhetsanpassning på
förskola.
4. Rapport nr 3/21 (BUN/2021/0001/002-5), delegationsbeslut 2020-12-11 gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3 samt
delegationsbeslut 2020-12-09 – 2020-12-11 gällande tre anställningar enligt
delegationsförteckningsnummer 1.2.2.
5. Rapport nr 4/21 (BUN/2021/0001/002-6), delegationsbeslut 2020-12-01 -- 2020-12-07,
gällande två nyplaceringar i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
6. Rapport nr 5/21 (BUN/2021/0001/002-7), delegationsbeslut 2020-12-09, gällande
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
j

j

Skickas till
Akten
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Protokoll F-samverkan 2021-01-21
Vid utskickets tidpunkt har mötet för F-samverkan 2021-01-21 ännu inte hållits. j

