Mötesbok: Barn- och utbildningsnämnden (2016-10-20)

Barn- och utbildningsnämnden
Datum: 2016-10-20
Plats: Sammanträdeslokal Landsort
Kommentar:
Barn- och utbildningsnämnden
Tid: 15:00
Lokal: Kommunhus A plan 7, sammanträdesrum Landsort

Agenda
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Beslutspunkter
131/16 Beställning av en förskola som ska ersätta förskolan på fastigh

3

132/16 Motion om att utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer

7

133/16 Medborgarförslag om grupprum för studier

11

134/16 Av ledamot väckt ärende om bland annat arbetsmiljö

18

135/16 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling - september

19

Enhetsrapport samanställning grundskola
Enhetsrapport samanställning grundskola

23

Politikerrapport
Klagomål/synpunkter
Anmälningsärenden
139/16 Anmälningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

36

Redovisning av delegationsbeslut
140/16 Redovisning av delegationsbeslut

Återgivning från arbete med verksamhetsplan
Övriga frågor

37

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-05

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2016/0163/290
BUN/2016/0163/290-1

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Beställning av en förskola som ska ersätta förskolan på
fastigheten Humlan 10
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra förstudie, ta fram
programhandlingar samt förbereda fastigheten Humlan 10 för en ny förskola.
2. Godkänna
odkänna att kostnader som upparbetas för framtagande av förstudie,
förstudie programhandlingar
samt förberedelse läggs på hyran vid genomförande.
3. Godkänna att kostnader som upparbetas för framtagande av förstudie,
förstudie programhandlingar
samt förberedelse belastar kommunens resultat om projektet inte genomförs.
Sammanfattning av ärendet
rendet
Under våren 2014 tomställdes förskolan Humlan på grund av lokalernas skick. Behovet
Be
av
förskoleplatser tillgodosågs då genom tillfälliga paviljongetableringar. Under 2016 fattade barnbarn
och utbildningsnämnden beslut om att uppdra åt miljömiljö och samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra en förstudie samt ta fram programhandlingar för en ny permanent förskola på
Nickstahöjden. En ny permanent förskola räcker inte för att täcka behovet av förskoleplatser,
utan förvaltningen föreslår att miljömiljö och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra förstudie, ta fram programhandlingar samt förbereda
rbereda fastigheten Humlan 10 för en ny
förskola. Befintlig förskola på fastigheten utdömdes 2013.
Bakgrund
Under hösten 2013 fattades beslut om att verksamheten vid förskolan Humlan skulle evakueras,
vilket genomfördes under våren 2014. Verksamheten flyttades i första skedet till Södra flygeln,
utom en avdelning som flyttades till Fjärdens förskola på Sandhamn. Verksamheten flyttades
därefter till den tillfälliga paviljongetableringen Rumba. Sedan evakueringen av Humlan har
förskolelokalen på fastigheten Humlan 10 stått tomställd.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av fler förskoleplatser;; dels för att kunna uppfylla
platsgarantin, dels för att kunna minska barngruppernas storlek.
storlek. Under 2016 påbörjades
påbörja
ett
arbete med en ny förskola på Nickstahöjden, men förvaltningen ser ytterligare behov varför
förvaltningen föreslår att miljömiljö och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att även
genomföra förstudie, ta fram programhandlingar samt förbereda fastigheten Humlan 10 för en ny
förskola.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-05

Sida 2

Vår beteckning
BUN/2016/0163/290
BUN/2016/0163/290-1

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av fler förskoleplatser; dels för att kunna uppfylla
platsgarantin, dels för att kunna minska barngruppernas storlek. I ett första steg kommer en
behovsanalys att genomföras. Den genomförs av verksamheten medd stöd av fastighetsförvaltaren
och projektledare och syftar till att utreda verksamhetens behov. Behovsanalysen ska även
föreslå styrgrupp, arbetsgrupper,
grupper, tidplan för förstudien, ekonomisk omfattning samt ekonomisk
ram för projektet. När verksamhetens behov är klarlagda genomför förvaltaren och
projektledaren i samråd med verksamheten en förstudie där olika alternativ behandlas om hur
behoven i behovsanalysen
vsanalysen kan tillgodoses. När programhandlingar är framtagna återkommer
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut om ett eventuellt genomförande.
En arbetsgrupp bestående av representanter från miljöm
ochh samhällsbyggnadsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen har som en del i den behovsanalys och förstudie som
genomfördes inför de tillfälliga paviljongetableringarna tagit fram en plan för tillgången på
permanenta förskoleplatser i Nynäshamns tätort. Då de långsiktiga lösningarna endast
behandlades ytligt behöver behovsanalys och förstudie arbetas om, men med utgångspunkt i
redan framtaget materiel.
förstudie ta fram
Att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en förstudie,
programhandlingar samt förbereda för en ny förskola
ola innebär kostnader. Kostnaderna som
upparbetas läggas på hyran för den nya förskolan.. Om projektet inte genomförs belastas i stället
kommunens resultat med de upparbetade kostnaderna.
kostnaderna Kostnaden för att genomföra en förstudie,
ta fram programhandlingar samt
amt förbereda fastigheten Humlan 10 för en ny förskola uppskattas
av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till 6 000 000 kronor. Kostnaden
stnaden är inklusive
rivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0163/290-1
BUN/2016/0163/290

Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av barn- och utbildningsförvaltningens administrativa avdelning i samarbete
med avdelningschef förskola och miljömiljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

_______________________

Tommy Fabricius
Förvaltningschef

Skickas till:
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Avdelningschef förskola
Förskolechef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-06

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2016/0080/060
BUN/2016/0080/060-2

Tjänsteställe/handläggare
Kultur- och fritidsavdelningen
Beslutsinstans
Monika Lundstedt
Barn och utbildningsnämnden
E-post: Monika.Lundstedt@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 59

Motion om att utreda möjligheten att få kvinnokvinno och
mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och
informera om sin verksamhet
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden
nämnden beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Sverigedemokraterna lämnade en motion till kommunstyrelsen
ommunstyrelsen med förslag att:
•
•

Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinnokvinno och mansjourer
att besöka
öka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet
Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fick uppdraget att utreda frågorna i motionen
utifrån respektive ansvars- och kunskapsområden. I detta yttrande kommer fokus att vara att:
•
•

Utreda förutsättningarna och möjligheterna för idéburna frivilligorganisationer att besöka
kommunens högstadieskolor för att dela med sig av deras erfarenheter och kunskaper
Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt att dra nytta av.
av.

Möjligheter för idéburna frivilligorganisationer att besöka kommunens
högstadieskolor
Utifrån läroplanens mål och innehåll finns förutsättningar
förutsättningar och möjligheter för kvinno- och
mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor för att
att informera om sin verksamhet. Det är
rektor för skolan som beslutar om det ska genomföras och i vilken form och sammanhang.
Eftersom det är rektors ansvar att besluta om att bjuda in kvinnokvin
och mansjourer till sin skola så
bör dessa
essa organisationer inledningsvis bjudas in till ett rektorsmöte för att informera om det
arbete, erfarenheter och kunskaper som finns i deras organisationer. Därefter är det rektorerna som
prioriterar och beslutar om information till deras sina elever.
De frivilligorganisationer som möter brottsoffer i Nynäshamn som kvinnojourenkvinnojouren och mansjouren
riktar sig till personer som fyllt 18 år. Däremot har de kompetens och erfarenhet av vad som
händer med brottsoffer oavsett
ett ålder.
Det finns även andra organisationer som riktar sig till dem som inte fyllt 18 år.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-06

Sida 2

Vår beteckning
BUN/2016/0080/060
BUN/2016/0080/060-2

Det finns inget som talar för att frivilligorganisationers besök i skolor skulle vara förknippade med
kostnader som är så betydande att det är relevant att här utreda
utreda närmare. Det avgörande är således
snarare prioriteringen och avvägningen när det gäller hur skolan prioriterar sin tid.
Verksamhet som berör arbete med ”våld och hot”
I barn- och utbildningsförvaltningens Stöd och resursavdelning, som har fokus på förebyggande
fö
och främjande arbete, finns bland annat ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen riktar sig
till målgruppen 12–22
22 år och har som uppdrag är att främja sexuell- och psykosocial hälsa. En del
av ungdomsmottagningens verksamhet berör
be områden som ”hot
ot och våld”.
Ungdomsmottagningen använder sig av ett standardiserat frågeformulär för alla ungdomar som
kommer på besök. Våld och hot i nära relation är en av frågorna. Om denna fråga är aktuell förs
vidare samtal om information och stöd från andra verksamheter.
verksamheter. Informationsfoldrar finns och
remiss kan skrivas för annan vård om det är aktuellt. Ungdomsmottagningen träffar även alla
ungdomar i kommunen
unen i årskurs 7–8.
7 8. Syftet är att informera om hjälp och stöd som finns på
mottagningen samt information om olika
oli svårigheter/problem
problem som ungdomar söker för. På
kommunens hemsida finns en länk Utsatt för våld i nära relation som vänder sig till barn och
unga.
Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av
Under 2011 och 2012 pågickk ett projekt för att förstärka stödet för de personer som utsätts för våld
av någon närstående och barn som lever med våld inom familjen. Målet var att säkerställa att alla
som utsätts för våld i nära relation och barn som upplever våld inom Nynäshamns kommun
ko
tillförsäkras hjälp och stöd. Projektet omfattade barnbarn och utbildningsnämndens verksamheter
samt socialnämndens verksamheter. Projektet var finansierat av medel från Länsstyrelsen i
Stockholms län samt kommunala folkhälsomedel. Projektets ledord var ”våga se, våga fråga och
våga agera”. Utifrån dessa ledord genomförde projektet kompetensutveckling riktad till barnbarn och
utbildningsförvaltningens olika verksamheter. Ett rutindokument togs fram för arbetet med Våld i
nära relation för barn- och utbildningsförvaltningens
utbildningsförvaltningens verksamheter. Informationsfoldrar togs fram
riktad till föräldrar, elever i grundskolan på olika nivåer samt elever på gymnasiet.
gym
Rektor/förskolechef var ansvarig för hur folderns information skulle delges
delges och bearbetas med
eleverna.
I projektet
jektet utvecklades också en extern samverkansgrupp med syfte att utveckla samverkan mellan
kommunen, primärvård, psykiatri, kvinnojouren, manscentrum, Brottsoffercentrum, polis, kyrkan,
Nynäshamnsbostäder,
städer, Rädda Barnen med flera. Denna samverkansgrupp
nsgrupp är fortfarande
f
aktuell.
Från projektet finns kunskap och information som kan aktualiseras
aktualiseras i ett arbete riktat mot
ungdomar på högstadiet när det gäller information och stöd utifrån att vara våldsutsatt.
Beslutsunderlag
Motion, BUN/2016/0080/060--1
Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0080/060-2
BUN/2016/0080/060
_______________________

Tommy Fabricius
Förvaltningschef
Skickas till: Handläggare, Kommunfullmäktige

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-09-23

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2015/0139/061
BUN/2015/0139/061-4

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Medborgarförslag om grupprum för studier
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget om grupprum för studier
besvarat.
Bakgrund
Kommunstyrelsen mottog den 29 maj 2015 ett medborgarförslag om behov av grupprum för
studier. Den 10 juni 2015 § 92 delegerade kommunfullmäktige beslutanderätten för medborgarmedborgar
förslaget till barn- och utbildningsnämnden.
Då det är barn- och utbildningsnämnden
utbildningsnämnden som med stöd av kommunfullmäktiges reglemente för
nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn,
ungdomar och vuxna har kommunfullmäktige delegerat beslutanderätten över medborgarmedborgar
förslaget till barn- och utbildningsnämnden.
utbildnin
Ärendet
Förslagsställaren anser att det behövs fler grupprum för studier i Nynäshamns kommun då
många i Nynäshamn studerar på distans och behöver lämpliga platser att studera på.
Grupprummen som finns på Nynäshamns KompetensCentrum (NKC) och Nynäshamns
Nyn
bibliotek
anser förslagsställaren inte vara lämpliga. Förslagsställaren anser att grupprummen bör vara
utrustade med datorer och internet.
På NKC finns fyra stycken studierum; varav ett är ett tyst rum, och övriga är utrustade med
datorer. Dessa rum
um är anpassade för studier och i lokalerna finns tillgång till internet.
internet Sedan år
2014 har samtliga folkbokförda
olkbokförda i Nynäshamns kommun som studerar vid högskola/universitet
högskola
erbjudits möjlighet att använda NKC:s studierum. NKC:s lokaler används och är mycket
uppskattade av både studerande vid NKC och vid andra högskolor/universitet.
hö skolor/universitet. Öppettider och
1
kontaktuppgifter till NKC finns på skolans hemsida .
Förslagsställaren nämner i medborgarförslaget studieplatserna på Nynäshamns bibliotek. BarnBarn
och utbildningsnämnden ansvarar inte för dessa men förvaltningen har kontaktat biblioteket
angående dem. Nynäshamns bibliotek meddelar att det i dagsläget har cirka tio platser och ett
studierum. Biblioteket kommer under sommaren 2016 att möblera om för att erbjuda
er
en bättre
studiemiljö. Nynäshamns bibliotek ser behov av fler tysta utrymmen/studierum, men har inte
plats för det i befintliga lokaler. På kommunens bibliotek erbjuds kostnadsfritt internet via
trådlöst nätverk och det finns möjlighet att boka dator.
dator

1

http://nynashamn.se/Forskola-och
och skola/Vuxenutbildning.html

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-09-23

Sida 2

Vår beteckning
BUN/2015/0139/061
BUN/2015/0139/061-4

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att studierum, datorer och internet erbjuds i tillräcklig
omfattning. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget i och med
detta tjänsteutlåtande ska anses besvarat.
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av barn- och utbildningsförvaltningens administrativa avdelning. Vid
framtagandet av tjänsteutlåtandet har uppgifter
uppgifter inhämtats från Nynäshamns Kompetenscentrum
och Nynäshamns bibliotek.
Ärendet behandlades av barn- och utbildningsnämndens
ningsnämndens arbetsutskott den 15 september 2016 §
59. Arbetsutskottet återremitterade ärendet till förvaltningen för att se över möjligheten att ge
studerande på högskola/universitet tillträde till NKC:s lokaler.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, BUN/2015/0139/061
5/0139/061-1
Tjänsteutlåtande, BUN/2015/0139/061-2
BUN/2015/0139/061
Protokollsutdrag Bun au, BUN/2015/0139/061-3
BUN/2015/0139/061

_______________________

Tommy Fabricius
Förvaltningschef

Skickas till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-05

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2016/0054/606
BUN/2016/0054/606-17

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se
Tel: 08-620 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Redovisning av anmälningar om kränkande behandling –
september 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av anmälningar om kränkande behandling
behandling som inkommit till
huvudmannen under september 2016.
Bakgrund
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 medd verksamheten anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Förskolechefen eller
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.
behandling
Förvaltningen samanställer och redovisar anmälningarna per enhet för barnbarn och utbildningsnämnden. Skriftlig redovisningen sker månadsvis, för varje hel kalendermånad.
Ärendet
Under
nder september 2016 har totalt 43 stycken anmälningar om kränkande behandling enligt 6 kap.
10 § skollagen inkommit till huvudmannen. De inkomna anmälningarna fördelar sig på
nämndens verksamheter enligt följande:
Verksamhetsform Enhet
Antal anmälningar 2016
Grundskola
Plats
Relation
Ackumulerat September
Fagerviks skola
0
0
Gröndalsskolan
S
6 E/E,
55
7
1 L/E
Humlegårdsskolan
S
E/E
13
1
Kyrkskolan
S
E/E
3
2
Sunnerbyskolan
S
4 E/E,
54
5
1 L/E
Svandam
Svandammsskolan
S
E/E
34
10
Tallbackaskolan
S
E/E
14
1
Vanstaskolan F-3
F
S
E/E
25
3
Vanstaskolan 4-9
4
S
E/E
17
6
Viaskolan F-5
F
S
E/E
40
4
Viaskolan 6-9
6
S
E/E
22
4
Vika skola
2
0
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Plats
-

Relation
-

NKC

-

Backlura förskola
Breddal förskola
Fagervik förskola
Fjäderns förskola
Hallängens förskola
Kullsta förskola
Midgårds förskola
Måsens förskola
Rumba förskola
Sandskogens förskola
Segersängs förskola
Skogsnibble förskola
Sunnerby förskola
Vaktbergets förskola
Vansta förskola
Vika förskola
Norra Sorunda
Stora Vika

Gymnasieskola
Nynäshamns
gymnasium

Sida 2

Vår beteckning
BUN/2016/0054/606
BUN/2016/0054/606-17

Ackumulerat
2

September
0

-

2

0

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

0
0

0
0

Vuxenutbildning
Förskola

Pedagogisk omsorg
Särskola
Grundsärskolan Vansta 1
0
Grundsärskolan
0
0
Tallbacka
Gymnasiesärskolan
0
0
Tallbacka
Gymnasiesärskolan
1
0
I kolumnen Plats kan man utläsa om kränkningen skett på fritidstid eller skoltid. S står för skola
och F står för fritids. I kolumnen Relation beskrivs relationen mellan den som har blivit kränkt
och den som har kränkt. E/E betyder att kränkningen skett mellan elever och L/E betyder att
kränkningen skett mellan lärare och elev.

Formen för rapportering kan komma att ändras utifrån nämndens önskemål. De enskilda
månadsrapporterna ger ingen heltäckande bild av läget men kan över tid ge underlag för
övergripande åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av barn- och utbildningsnämndens administrativa
administrativa avdelning.
_______________________

Tommy Fabricius
Förvaltningschef
Skickas till:
Akten

Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden redovisas för nämnden:

1. Protokollsutdrag Msn § 186/16, Utredningsuppdrag om Nynäshamns gymnasiums
framtida lokalisering
2. Skrivelse om platstillgång på Viaskolan, BUN/2016/0008/108-75

Anmälningsärendena finns tillgängliga under barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
_______________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2016-10-11

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2016/0001/002
BUN/2016/0001/002-47

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner
godkänn redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Delegationsbeslut
1. Rapport nr 48/2016,
/2016, delegationsbeslut om entledigande under perioden 2016-05-02–
2016-05-16.
2.

Rapport nr 50/2016,, delegationsbeslut om entledigande 2016-07-23
23.

3.

Rapport nr 51/2016,, delegationsbeslut om pensionsavgång, entledigande, anställning
a
samt fritidshemsplacering under perioden 2016-08-15–2016-08-23.

4.

Rapport nr 52/2016,, delegationsbeslut om entledigande och fritidshemsplacering under
perioden 2016-09-16–2016
2016-09-05.

5.

Rapport nr 53/2016,, delegationsbeslut om SFI-undervisning
undervisning och studier i annan kommun
under perioden 2016-009-01–2016-09-28.

Rapporterna över delegationsbesluten finns tillgängliga under barn- och utbildningsnämndens
sammanträde.
_______________

