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Protokoll för barn- och utbildningsnämnden 

Datum 2023-02-22 

Tid 18:00–20:32 

Plats Myggdalen 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringsdatum 2023-03-06 

Paragrafer 16–30 

Underskrifter Protokollet justeras med digital underskrift. 
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet. 

Sekreterare Lena Riddervold 

Ordförande Klara Watmani 

Justerande Jeanette Hellmark 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-07 

Datum då anslaget tas ned 2023-03-29 

Protokollets förvaringsplats Kommunkansliet 

Anslag upprättat av Lena Riddervold 
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Närvarolista 

Beslutande 
Klara Watmani (S) 
Agneta Hansson (L) 
Jeanette Hellmark (M) 
Jerry Svensson (S) 
Sara Granestrand (S) 
Alexander Enkvist (L), tjänstgörande ersättare för Anna-Karin Löfström (L) 
Anja Eklund (MP) 
Sonja Gustafson (M) 
Joakim Grimborg (KD) 
Bjarne Vifell (SD) 
Bengt Bäckström (SD), tjänstgörande ersättare för Toni Blomkvist (SD) 

Ersättare 
Dragan Boban (S) 
Annika Höglund (S), deltar inte i § 19 på grund av jäv 
Anders Isaksson (MP) 
Daniel Hoffman (M) 
Maria Stenberg (M) 
Ulla Hoffmann (V) 

Övriga 
Anna Eklund, medicinsk verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-21 
Anna Johansson, controller, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-23 
Caroline Johansson, dataskyddssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, § 16 
Elin Posch, lärare Strandskolan, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-17 
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Jonas Hugosson, lärare Tyresö skola, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-17 
Katarina Persson, lärare Dalskolan, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-17 
Kévina Muhimbare, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Martin Widholm, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Monica Nyberg, rektor Strandskolan, Dalskolan, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 16-
17 
Stefan Vallin, dataskyddsombud, kommunstyrelseförvaltningen, § 16 
Ulrika Månsson, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen 
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Yunus Tuncer, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 16-23 

Frånvarande 
Anna-Karin Löfström (L) 
Lisa Månsson (MP) 
Margareta Baxén (M) 
Toni Blomqvist (SD) 
Ronnie Norén (SD) 
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Orientering om personuppgiftsincidenter 2022 
§ 16 Diarienummer 2023/BUN 0136 017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den 
personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför. 

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för 
personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de 
personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf  
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Informationsärende 
§ 17 Diarienummer 2023/BUN 0137 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Elin Posch, lärare Strandskolan, Katarina Persson, lärare Dalskolan och Jonas 
Hugosson, lärare Tyresö skola informerar om Toleransprojektet i Tyresö 
kommun. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.  
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Revidering av riktlinjer för godkännande av  enskild 
huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet 
§ 18 Diarienummer 2023/BUN 0147 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Revidering av Riktlinjer för av enskild huvudman bedriva förskola, 

fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet antas, ersätter Riktlinjer 
för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 53. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat och förtydligat dokumentet 
”Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i Tyresö kommun” utifrån nya 
lagkrav, samt genom innehålls- och språkgranskning. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani föreslår barn- och utbildningsnämnden antar 
revidering av Riktlinjer för av enskild huvudman bedriva förskola, fritidshem 
eller annan pedagogisk verksamhet och att revideringen ersätter Riktlinjer för 
godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 53. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Riktlinjer för godkännande av huvudman fristående förskola, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet 2023.pdf 
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för godkännande av fristående 
förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2.pdf  
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Information om ägar- och ledningsprövning av 
ägar- och ledningskretsen i Föräldrakooperativet 
Kryddan ekonomisk förening 
§ 19 Diarienummer 2022/BUN 0135 40 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

Jäv 
Annika Höglund (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under november 2022 - januari 2023 
genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för 
huvudmannen Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening som driver 
Förskolan Kryddan och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och 
ledningskretsen finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, information om ägar-och ledningsprövning 
Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening.pdf  
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Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning 
§ 20 Diarienummer 2023/BUN 0146 003 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas, ersätter 

Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden 2019-11-27 § 43. 

 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjen behandlar resursfördelningen till kommunala och fristående 
huvudmän inom skolväsendet. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden antar 
revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning och att den ersätter Riktlinjer 
för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2019-11-
27 § 43. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf 
Riktlinjer för ekonomisk ersättning, inkl. ändringsmarkering.pdf 
Riktlinjer för ekonomisk ersättning 2023.pdf  
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Patientsäkerhetsberättelse 2022 
§ 21 Diarienummer 2023/BUN 0019 014 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja 
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra 
vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka 
patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt 
patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret 
samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och 
tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att 
personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Särskilda yttranden 
Jeanette Hellmark (M) inkommer med ett särskilt yttrande. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf 
Patientsäkerhetsberättelse_2022.pdf 
Avvikelser EMI 2022.pdf  
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Omlokalisering av lärstudio med behandling samt 
Tyresö förskola 
§ 22 Diarienummer 2022/BUN 0032 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. PM Lokaler för lärstudio med behandling, noteras. 
2. Tyresö förskola omlokaliseras till förskolan Strandpärlan. 
3. Kommunens lärstudio med behandling för årskurs 1-9 placeras och 

organiseras som en del av Tyresö skola med start höstterminen 
2023/2024. 

4. Förvaltningen ges uppdrag att säkerställa att lokalerna som idag nyttas 
av Tyresö förskola verksamhetsanpassas för att bli ändamålsenliga för 
lärstudio med behandling till läsår 2023/2024. 

 

Beskrivning av ärendet 
I Tyresö kommun drivs Pusselbiten vilken är kommunens enda lärstudio med 
behandling. Där erbjuds specialanpassad skolgång med behandling för elever 
och behandlingen riktar sig även i viss del till vårdnadshavare. Den 
behandlande delen organiseras i samverkan med socialtjänsten. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet i mars 2022 att 
Pusselbiten skulle utökas att även omfatta årskurserna 7-9 och att 
verksamheten ska hållas ihop på samma plats. På samma nämndsammanträde 
fattades beslut om att ge kommunens strategiska lokalgrupp uppdrag att ta 
fram lämplig lokallösning. Nuvarande verksamhet på Pusselbiten omfattar 
årskurs 1-9, elevgruppen består idag av elever i årskurs 1-6 och ligger tillfälligt i 
paviljonger vid Fornuddens gamla skola.  

 
En promemoria (PM) har tagits fram där en lägesbild sammanfattas över 
tillgängliga lokaler, se bilaga 1. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att: 

1. PM Lokaler för lärstudio med behandling, noteras. 
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2. Tyresö förskola omlokaliseras till förskolan Strandpärlan. 
3. Kommunens lärstudio med behandling för årskurs 1-9 placeras och 

organiseras som en del av Tyresö skola med start höstterminen 
2023/2024. 

4. Förvaltningen ges uppdrag att säkerställa att lokalerna som idag nyttas 
av Tyresö förskola verksamhetsanpassas för att bli ändamålsenliga för 
lärstudio med behandling till läsår 2023/2024. 

Yrkanden 
Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse omlokalisering  lärstudio med behandling samt Tyresö 
förskola.pdf 
PM lokaler lärstudio m behandling - slutversion.pdf 
Prövning av barns bästa - omlokalisering lärstudio med behandling och Tyresö 
förskola.pdf  
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Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2022 
§ 23 Diarienummer 2023/BUN 0021 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 1 förskola och 

pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och 
fritidshem 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av 
kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt 
resultat och riskhanteringsplan godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 
2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och 
pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 
2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 
2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens 
prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
godkänner verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 1 förskola och 
pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 
2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, 
nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan. 

Yrkanden 
Jerry Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf 
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Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf  
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Informationsärende problematisk skolfrånvaro 
2023 
§ 24 Diarienummer 2023/BUN 0018 41 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2022-03-23 § 36 att vid varje 
nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och 
redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Frånvarorapport jan 2023.pdf  
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Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet 2023 
§ 25 Diarienummer 2023/BUN 0015 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- 

och elevombudet noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående 
ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar 
informationen för barn- och utbildningsnämnden. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
noterar informationen från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf 
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf  
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Sammanställning av antal kränkningsanmälningar 
under 2022 
§ 26 Diarienummer 2022/BUN 0007 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är 
skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och 
redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 
2022.pdf 
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på förskolor under 2022.pdf 
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på grundskolor under 
2022.pdf  
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Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden 
2023 
§ 27 Diarienummer 2023/BUN 0022 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska 
redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tio (1) pågående 
ärenden. 
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse,  redovisning av pågående uppdrag februari 2023.pdf  



Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-02-22 

Sida 
19 (21) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 
§ 28 Diarienummer 2023/BUN 0013 002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut 
som fattats vid förvaltningen. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Delegationsbeslut, verksamhetsstöd för lärstudio jan. 2023.pdf 
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd förskola och grundskola dec. 
2022.pdf 
Delegationsbeslut GDPR dec. 2022.pdf 
Delegationsbeslut skolskjuts dec. 2022 - jan. 2023 BUN.pdf 
Delegationsbeslut, förskoleplaceringar febr. 2023.pdf 
Delegationsbeslut, verksamhetsstöd febr. 2023.pdf  



Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-02-22 

Sida 
20 (21) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Information från barn- och utbildningsförvaltningen 
2023 
§ 29 Diarienummer 2023/BUN 0012 002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen 

• Information från verksamheterna 
• Stimmet 
• Skolvalsprocess 
• Bergfotens förskola 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.  



Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-02-22 

Sida 
21 (21) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 
2023 
§ 30 Diarienummer 2023/BUN 0011 001 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf 



  23 februari 2023

    

	 	 	 	 	 	 	 	     	 	 


Särskilt yttrande 
§21 Pa'entsäkerhetsberä1else 2022 
 
A- godkänna Pa5entsäkerhetsberä-elsen för 2022 är inte detsamma a- vara nöjd över  
antalet avvikelser som vi kan läsa oss 5ll. Under hösten 2022 har en omorganisa5on  
genomförts och den nya medicinska chefen har uppmärksammat områden a- snarast  
ta tag i, det välkomnar vi moderater.  
 
I pa5entsäkerhetsberä-elsen är kommande målsä-ning a-: 

• Bibehålla personal och kompetens 
• Säkerställa bemanning med rimlig arbetsbelastning 
• Ta fram ru5ner och riktlinjer för journalgranskning och loggkontroller och  

implementera dessa 
• Genomföra riskanalys 
• Utöka samverkan med socialtjänst och lokalt BVC 
• Ta fram process för klagomål och synpunkter och implementera denna 
• Arbeta förebyggande gällande stress och psykisk ohälsa 
• Fortbildning inom elevhälsans juridik 

SyOet med pa5entsäkerhetsberä-elsen är a- öppet och tydligt redovisa strategier, mätbara 
mål och resultat av arbetet för a- förbä-ra pa5entsäkerheten. 

Jeane-e Hellmark (M)                 
För den Moderata gruppen        
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