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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-09-07 
Anslaget sätts upp: 2022-09-12             Anslaget tas ned: 2022-10-03 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-09-07 kl. 08.29-09.47 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 
  
   

Övriga deltagare 
Christina Persson, skolchef förskola  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola §§ 38-41 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Marita Öberg, avdelningschef förvaltningsstab  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare 
 
 

Paragrafer 
§§ 38-47 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-09 klockan 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 38/22  Fastställande av dagordning 
 

§ 39/22 Information - Delårsrapportering tertialuppföljning 2, år 2022 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 40/22 Redovisning och analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från rapporten Analys av 
ekonomiska förutsättningar för grundskolan 

 

§ 41/22 Svar på förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla idrottssal  
§ 42/22 Revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid  
§ 43/22 Svar på remiss - Förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns 

kommun 
 

§ 44/22 Svar på väckande av ärende: Information, uppdatering av pågående 
fastighetsärenden, beslut av förändringar och samtliga hyreskostnader blir 
regelbundna ärenden i barn- och utbildningsnämnden 

 

§ 45/22 Svar på Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap  
§ 46/22 Svar på erbjudande om samverkan med Skolverket inom Riktade insatser för 

nyanländas lärande 
 

§ 47/22 Övriga frågor 
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§ 38/22 

Fastställande av dagordning 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande ett ordförandebeslut gällande detaljplan. 

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande skolkatalog för högstadiet.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ansvar för ventilation i lokaler.  

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39/22  

Information - Delårsrapportering tertialuppföljning 2, år 2022 
 

Christina Persson, skolchef förskola, informerar att delårsrapportering är under beredning och i sitt 
slutskede. Underlag kommer att kunna skickas ut i samband med kallelse till nämnd. Under 
nämndsammanträdet deltar controller och gör en dragning. Vidare uppmuntrar Christina Persson, 
skolchef förskola, nämnden att skicka in frågor i förväg för möjlighet för controller att förbereda sig.  
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§ 40/22 BUN/2020/0002/041- 

Redovisning och analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från 
rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för 
grundskolan 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och 
analys av kostnadskategorin ”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för 
grundskolan enligt bifogat PM. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
I Verksamhetsplanen för 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen skulle göra 
en uppföljning av resursfördelningsmodellen som fördjupar förståelsen av de ekonomiska 
förutsättningarna inom grundskolan. Detta resulterade i en rapport vid namn Analys av ekonomiska 
förutsättningar för grundskolan, vilken skrevs av ekonomiavdelningen. Rapporten analyserade den 
ekonomiska ersättningsmodellen och beskrev en modell för en standardiserad organisation som 
visade på vilka förutsättningar som behövs för en ekonomi i balans. Rapporten tillika uppdraget 
redovisades på nämnden 2021-12-15. I rapporten framkom att kontoposten ”Övrigt” var avsevärt 
högre för Nynäshamns kommun jämfört med de i rapporten jämförande kommunerna. 
Arbetsutskottet fattade ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att analysera denna 
omständighet närmare och resultatet presenteras i bifogat PM. 

Utredningen av posten ”Övrigt” visar att det i och med införandet av en ny kodplan 2020 i 
kommunen skett bokföringsfel, då posten ”Grundskola övrigt” ökade kraftigt, samtidigt som 
delverksamhet ”Grundskola undervisning” minskat i ungefär motsvarande mån. Bland annat har det 
på posten övrigt bokförts personalkostnader för rektorer, lärarassistenter och elevassistenter. De 
felaktigt bokförda posterna har nu omförts. Även vissa driftskostnader som till exempel 
undervisningsmaterial, telekommunikation och läroböcker har omförts från posten Övrigt. 
Rättningen som gjorts har inneburit att:  

1. Delverksamheten 4317 Grundskola övrigt har minskat. 
2. Delverksamheten 4311 Grundskola undervisning har ökat. 
3. Grundskolans elevkostnad har ökat något. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och analys av kostnadskategorin 
”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan enligt bifogat PM. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och analys av kostnadskategorin 
”Övrigt” från rapporten Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan enligt bifogat PM. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0002/041-62 
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Bilaga 1, PM - Justering av nyckeltalet för grundskolans elevkostnad 2020 
Bilaga 2, Analys av ekonomiska förutsättningar för grundskolan - återrapportering av uppdrag 
 
 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola  
Controller  
Akt 
 

 
  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1207723&VerID=1046367
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§ 41/22 BUN/2022/0015/291 

Svar på förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla 
idrottssal 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt 
projektering av Viaskolans gamla idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och 
mer flexibel planlösning. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande, 
med hänvisning till att ärendet bör kompletteras med en uppskattning vad hyreskostnad skulle kosta 
vid kostnad om 5 miljoner kronor samt A-samverkansprotokoll.  

Ärendet 
I ärendet Utökning av skolplatser centrala Nynäshamn beslutade Barn- och utbildningsnämnden (§ 
99/20) att godkänna projektering av Viaskolans gamla idrottssal. Kommunstyrelsen bad nämnden 
om ett förtydligande av vilka behov verksamheten avsåg att lösa med hyresgästanpassningar av den 
gamla idrottssalen. Ett förtydligande av behoven skickades i juni 2021 (BUN/2020/0015/291–57) där 
verksamheten beskriver hur man med mindre anpassningar av ytorna kan använda dessa på ett 
flexibelt sätt till undervisning och fritidsverksamhet. Dessa ytor ska delvis lösa de behov vilka 
uppstår av ökat tillflöde av elever och övergången från två-parallellig verksamhet till tre-parallellig. 
Förstudien beskriver två möjliga lösningar.  
 

1. Konstruktion av två nya klassrum för ett totalt antal elever på 60 stycken.  Detta möter bara 
delvis de behoven som beskrivs av verksamheten. 

2. Ombyggnation till en öppen planlösning vilken ger en flexiblare lösning med möjlighet till 
verksamhet i både mindre och större grupper.   
 

Förstudien visar att fastighetsavdelningen till viss del kan tillgodose behoven av mer utrymme men 
inte täcka behovet i sin helhet. Förstudien påpekar även att det finns utmaningar oavsett vilken 
inriktning som väljs avseende Arbetsmiljöverkets och Boverkets regelverk och rekommendationer. 
Uppskattad investeringskostnad för alternativ ett är cirka 5 000 000 kronor. För alternativ 2 något 
mindre. Då dessa kostnader är grovt uppskattade kan utökad hyreskostnad inte presenteras förrän 
efter att projektering är slutförd.  
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt projektering av Viaskolans gamla 
idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och mer flexibel planlösning. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fortsatt projektering av Viaskolans gamla 
idrottssal enligt alternativ två, ombyggnation till en öppnare och mer flexibel planlösning. 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0015/291 
Förstudie, tillbyggnad av klassrum i Viaskolans gamla idrottssal 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grundskola 
Ansvarig rektor 
Lokalsamordnare 
Akten 
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§ 42/22 BUN/2021/0228/004 

Revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade 
riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande, 
med hänvisning till att ärendet bör kompletteras med förtydliganden kring villkor för gemensam 
vårdnad samt riktlinjer där revideringarna tydligt markeras.  

Ärendet 
Skollagen 25 kap. § 5 anger att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte är öppet. Någon absolut skyldighet att erbjuda sådan verksamhet enligt 
skollagen finns dock inte. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för omsorg på 
obekväm arbetstid. Riktlinjerna säger att rätt till omsorg på obekväm arbetstid finns om tre delar är 
uppfyllda:  

1. barnets vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter eller helger, 
2. behov av omsorg på obekväm arbetstid finns vid minst två tillfällen per månad och 
3. vårdnadshavarens arbetsgivare har styrkt att den sökande tillsammans med 

arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden. 
 

I samband med att den nya verksamheten för omsorg på obekväm arbetstid startar behöver tidigare 
antagna riktlinjer revideras. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på reviderade riktlinjer, som 
förtydligar gällande regler kring omsorg enligt nedan:  

Vistelsetid, schema och förflyttning. Riktlinjerna beskriver var verksamheten Tärnan ligger samt att 
vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning mellan förskola/fritidshem och Tärnan så vida 
inte barnet redan går vid Utsiktens förskola. Vidare anges regler kring anmälan av barnets schema.  

Information om ansökningsprocessen. Riktlinjerna förtydligar hur ansökningsprocessen går till samt 
anger handläggningstid för ansökan.  

Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid i och med 
revideringen har förtydligats och att riktlinjerna bör antas av nämnden.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade riktlinjerna för omsorg på 
obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa de reviderade riktlinjerna för omsorg på 
obekväm arbetstid att gälla tillsvidare. 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0228/004-2 
Bilaga 1, Förslag till riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 
 

Skickas till 
Skolchef förskola  
Verksamhetsstrateg förskola  
Akt 
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§ 43/22 BUN/2022/0147/730 

Svar på remiss - Förslag till reviderat äldrepolitiskt program för 
Nynäshamns kommun 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Socialnämnden har utarbetat ett förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns 
kommun. Förslaget är nu remitterat av kommunstyrelsen till samtliga nämnder. Remissen inkom 
2022-06-18 och nämndernas yttrande ska ha inkommit senast den 2022-09-30. Det äldrepolitiska 
programmet beskriver övergripande mål för en politiskt förankrad viljeinriktning avseende 
äldrefrågor i kommunen. Syftet med programmet är att lägga grunden för kommunens arbete med 
målen att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Vidare 
anger programmet att det årligen ska knytas till arbetet med Mål och budget. Varje nämnd ska 
beskriva i sina respektive verksamhetsplaner vilka aktiviteter nämnderna har för avsikt att arbeta 
med under året som är kopplade till programmet. Aktiviteterna ska sedan följas upp i 
tertialredovisningarna.  
 
Förvaltningen anser inte att barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden berörs av innehållet i 
programmet. Förvaltningen har svårt att se hur barn- och utbildningsnämnden ska koppla sina 
verksamheter och upprätta aktiviteter i sin verksamhetsplan i förhållande till programmet.  
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens koppling till det äldrepolitiska programmet 
tas bort och föreslår istället att kultur- och fritidsavdelningen är lämpliga att stå för aktiviteter som 
ska öka måluppfyllelsen. Ett yttrande har upprättats som förvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att anta som sitt eget 
 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0147/730-2 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens yttrande över förslag till reviderat äldrepolitiskt program 
Bilaga 2, Missiv  
Bilaga 3, Förslag till reviderat äldrepolitiskt program  
Bilaga 4, Socialförvaltningens tjänsteutlåtande  
Bilaga 5, Socialnämndens beslut § 43 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 44/22 BUN/2022/0031/009 

Svar på väckande av ärende: Information, uppdatering av 
pågående fastighetsärenden, beslut av förändringar och 
samtliga hyreskostnader blir regelbundna ärenden i barn- och 
utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.  

Ärendet 
Den 26 januari 2022 väckte socialdemokraterna ett ärende i Barn- och utbildningsnämnden (§ 8/22) 
där man dels yrkar på redovisning av konsekvenser avseende fördyrande kostnader för den nya 
förskolan i Sunnerby dels att en ändring görs i processen mellan beställande nämnd och utförare så 
att beställande nämnd regelbundet uppdateras och informeras av projektet så att beslut av 
beställande nämnd kan fattas vid varje förändring som berör verksamheten innan utförare går 
vidare med projektet.   

Lokalförsörjningsprocesskartan som fastighetsavdelningen tagit fram och som det hänvisas till i 
yrkande beskriver flödet från behovsanalys fram till projekteringsstart via förstudie. Barn- och 
utbildningsnämnden får tillbaka förstudien för godkännande innan projekteringsprocessen startar. 
När projektering är klar kommer ärendet tillbaka till beställande nämnd. Beslutanderätt avseende 
ändringar i lokalförsörjningsprocessen ligger hos kommunstyrelsen. Synpunkter avseende 
processens utformning bör därför hänvisas dit.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden anser ärendet besvarat.   
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och att ärendets yrkanden ska 
bifallas.  

Marcus Svinhufvud, (M), och Tobias Östring, (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0031/009-3 
Bilaga 1, Väckande av ärende – Information om fastighetsärenden 
 

Skickas till 
Gill Lagerberg, Socialdemokraterna. 
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§ 45/22 BUN/2022/0113/163 

Svar på Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört 
uppdrag till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde i april 2022 (§ 57/22) beslutades att uppdra åt Barn- och 
utbildningsnämnden att säkra sju dagars livsmedelslager i relevanta verksamheter efter ett väckt 
ärende av Patrik Isestad (S). I ärendet ingår även uppdrag till andra nämnder och 
Nynäshamnsbostäder att vidta åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens redundans mot 
allvarliga störningar på relevanta områden.  
 
Kostenheten serverar 5000 portioner per dag måndag till fredag till kommunens verksamheter 
inklusive två privata utförare. Det finns ett mindre lager av torrvaror i de större köken vilket 
tillsammans med det som finns i frysarna räcker till 4500 portioner per dag i sju dagar. Kostenheten 
kommer i ett krisläge gå över till en krismeny vilken innebär att utbudet skulle bli mindre än vanligt 
men alla kan få mat. Det finns en plan för vilka kök som ska användas i ett krisläge men 
förutsättningen är att tillgång till vatten, el och transporter ut till verksamheterna säkras.  
 
Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunstyrelseförvaltningen för att identifiera relevanta 
verksamheter och hur dessa ska kunna tryggas i händelse av längre elavbrott eller annan kris.  
I och med de lager som finns och de samarbeten förvaltningen har startat upp med 
kommunstyrelseförvaltningen bedömer förvaltningen att uppdraget från kommunfullmäktige är 
slutfört.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört uppdrag till kommunfullmäktige  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportera slutfört uppdrag till kommunfullmäktige  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0113/163- 
Bilaga 1, Väckande av ärende gällande höjd krisberedskap 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kostchef 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(17) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46/22 BUN/2022/0148/106- 

Svar på erbjudande om samverkan med Skolverket inom 
Riktade insatser för nyanländas lärande 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets 
erbjudan om samverkan med huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med en protokollsanteckning enligt följande: Ett förtydligande bör 
göras i beslutsformuleringen som motiverar beslutet och förtydligar ytterligare att nämnden önskar 
ta del av erbjudandet när nästa möjlighet infinner sig.  

Ärendet 
I maj 2022 inkom Skolverket till barn- och utbildningsförvaltningen med ett erbjudande om 
samverkan. Samverkan avsåg riktade insatser i syfte att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska och beslutades av Skolverket inom 
ramen för regeringsuppdraget om stärkande insatser. Barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamns 
kommun var en av nio huvudmän att motta erbjudandet som innebär insatser från och med 
höstterminen 2022 till och med vårterminen 2025. 
 
Förvaltningen anser att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har 
annat modersmål än svenska är viktigt. Förvaltningen bedömer dock att förutsättningarna inte är 
optimala för att anta erbjudandet om samverkan med Skolverket. Under år 2022 fick förvaltningen 
en ny förvaltningschef som utarbetat en strategisk plan i syfte att stärka förvaltningens 
ledningsgrupp och öka förutsättningarna för en gemensam riktning som huvudman och förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet med den strategiska planen finns få möjligheter att på ett 
gynnsamt vis resurssätta arbetet med Skolverkets samverkan och skapa lämpliga förutsättningarna 
för att genomföra arbetet det kräver. 
 
Förvaltningen bedömer i och med ovan angivna anledningar att barn- och utbildningsnämnden ska 
tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med huvudmän inom ramen för riktade insatser 
för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål 
än svenska. Förvaltningen ser positivt på möjligheten att tacka ja till samma erbjudan läsåret 
2023/2024 skulle den möjligheten infinna sig.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med 
huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka nej till Skolverkets erbjudan om samverkan med 
huvudmän inom ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever 
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 



 

PROTOKOLL Sida 16(17) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0148/106-2 
Bilaga 1, Information om riktade insatser nyanländas lärande 2022 
Bilaga 2, Regeringsuppdraget 
Bilaga 3, Beslut om att erbjuda samverkan Skolverket 
Bilaga 4, Urvalsgrunder  
 

Skickas till 
Skolverket 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(17) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47/22  

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande ett ordförandebeslut gällande detaljplan. 
Marcus Svinhufvud, (M), informerar att i och med kort svarstid behöver han fatta ett 
ordförandebeslut gällande nämndens yttrande över ändring i detaljplan.  

Tobias Östring, (L), anmäler en övrig fråga gällande skolkatalog för högstadiet. Annika Setterquist, 
skolchef grund- och grundsärskola, svarar att enheterna/verksamheterna får en tryckt skolkatalog 
att använda i sina yrkesroller. Elever och vårdnadshavare ges inte möjlighet att köpa katalogen. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ansvar för ventilation i lokaler, kopplat till 
hyreskostnader. Christina Persson, skolchef förskola, svarar att när barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter är hyresgäster är det hyresvärden som ansvarar för ventilationer. Gill Lagerberg, (S), 
föreslår att fastighetschef kommer till nämnd och håller en dragning om vad som gäller vid hyra av 
lokal.  
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