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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2021-10-06 kl. 09.00-11.06 

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

   

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 

Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola §§ 46-47, §§ 50-52 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 46-52 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-10-11 klockan 17.00. 

 

Underskrifter 
 
 

 

 

Marcus Svinhufvud, (M) 

Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 

Justerare 

 
 

  
 

 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

 § 46/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 47/21 Beslut avseende profilutbildningar  

§ 48/21 Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, Tallbackaskolan och 

Viaskolan 

 

§ 49/21 Yttrande över remiss - förslag till förändringar inom upphandlingsområdet.  

§ 50/21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning gällande 
gymnasiet och Campus Nynäshamn 

 

§ 51/21 Information – kommande nämndärende gällande samråd över detaljplan  

§ 52/21 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 

 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande uppdatering kring lokalfrågor samt  
befolkningsprognos.  

Punkten Information – Ärende gällande samråd av detaljplan för del av Vansta 5:50 läggs till 
dagordningen. Punkten får § 51 och övriga punkter justeras därefter.  

 

Med ovanstående ändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott dagordningen.  
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§ 47/21 BUN/2021/0204/610- 

Beslut avseende profilutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

rapporteringen av utredningsuppdraget.  
 

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt 
avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 2022/23. 

 
3. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad 

satsning på aktiviteter i nära anslutning till skoldagen, förslagsvis under kultur- och 

fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat möjliggör aktiviteter i anslutning till 
skoldagen. 

Ärendet 
Beslutet innefattar flera delar; godkännande av det utredningsuppdrag som gavs till förvaltningen 

under 2020 (beslut § 184/20), en sista förlängning av fotbollsprofilen avseende läsåret 2022/23 

samt att kultur- och fritidsnämnden framöver leder arbetet med aktiviteter i anslutning till elevernas 
skoldagar.  

 
Av underlaget framgår att det kommunala manöverutrymmet minskat betydligt på senare år 

avseende profilutbildningar inom grundskolan. Allt fler profilutbildningar kräver ett godkännande 

från staten även på gymnasial nivå. Därför är det barn- och utbildningsförvaltningens förslag att 
profilutbildning inom idrott fortsättningsvis inte ska vara en del av utbildningen i grundskolan. 

Förvaltningens förslag är att kommunen framgent fokuserar på en utökad satsning på andra 
aktiviteter i nära anslutning till skoldagen. Med tanke på innehållet bör det fortsättningsvis ske under 

ledning av kultur- och fritidsnämnden. 
 

Fotbollsprofil i Nynäshamns kommun 

Sedan 2018 bedrivs fotbollsprofil i Nynäshamns kommun. Profilverksamheten bekostas av centrala 
medel och arrangeras på fritiden men i anslutning till skoltiden. 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. 

Fotbollsprofilen är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet av fotboll eller engagemang i annan 
idrottsklubb. Platserna på fotbollsprofilen är dock begränsade. Enligt avtalet kan maximalt 90 elever 

delta. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet med leverantören med ett år i taget tre gånger. 
Diskussioner om förlängning av avtalet ska inledas med leverantören minst sex månader innan 

avtalsperioden löper ut. Barn- och utbildningsnämnden har vid ett par tillfällen under åren beslutat 
att förlänga avtalet med leverantören ett år. Senast förlängdes avtalet att gälla läsåret 2021/22 

(BUN/2019/0218/610–6).  

 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att nämnden godkänner förlängning av innevarande 

avtal, dels för att inte de deltagande eleverna ska drabbas, dels för att det ger gott om tid till att 
diskutera planerna inför 2023. Det innebär att avtalet med leverantören förlängs till och med juni 

2023, vilket alltså är den sista förlängningen som får äga rum inom gällande avtal.  

 
Utredningen visar att skollagen är restriktiv när det gäller profilutbildningar. De nya regleringarna 

kommer att bli än mer restriktiva. Anledningen är att regeringen sett att profilutbildningarna växt 
utom kontroll och sker med mycket varierande kvalitet och kontroll. Kortfattat handlar det om att de 
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inblandade parterna – huvudmän, idrottsförbund och även de statliga myndigheterna – bedrivit ett 
arbete som inte levt upp till regleringarnas krav.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen av utredningsuppdraget.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil 
till och med läsåret 2022/23. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära 
anslutning till skoldagen under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat 

möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), och Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till beslutssats 1  

Gill Lagerberg, (S) och Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall till beslutssats 2.  

Tobias Östring (L), yrkar avslag till beslutssats 2.  

Gill Lagerberg (S) yrkar att ”förslagsvis” läggs till i beslutssats 3 i enlighet med: Barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära anslutning till 
skoldagen förslagsvis under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat 
möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen.  

Marcus Svinhufvud, (M) och Tobias Östring, (L) yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), ändringsyrkande.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:  

Bifall eller avslag till beslutssats 2, Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att förlänga befintligt avtal med leverantör av fotbollsprofil till och med läsåret 2022/23. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
bifaller beslutssats 2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0204/610 

Bilaga 1, Promemoria om profilutbildningar 

Skickas till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Skolchef, grundskola 
Skolchef, gymnasie- och vuxenutbildning 

Kultur- och fritidsnämnden 
Avdelningschef, kultur- och fritid 

Chef, Kulturskolan 

Controller 
Akten 
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§ 48/21 BUN/2021/0205/001- 

Förändring av rektorsområden gällande Vanstaskolan, 

Tallbackaskolan och Viaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att komplettera underlaget med antal medarbetare inom varje 
enhet samt rektorsområde inför utskick till nämnd. 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att, tillsammans med ansvarig rektor, planera för och verkställa att Vanstaskolorna med inriktning 

årskurserna F-6 och årskurserna 7-9 samt Tallbackaskolan F-3 organiseras till en resultatenhet och 
ett rektorsområde kallat Ösmo Rektorsområde F-9 per den 1/1 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att, tillsammans med ansvarig rektor, planera för och verkställa att Viaskolorna med inriktning 

årskurserna F-5 och årskurserna 6-9 organiseras till en resultatenhet och ett rektorsområde kallat 
Viaskolan F-9 per den 1/1 2022. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördelning av budget för de 
nya resultatenheterna sker i samband med årsskiftet 21/22.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet, med hänvisning till att 
risk- och konsekvensanalys inte är klar samt ärendet inte har samverkats ännu. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver. Utmaningarna gäller primärt den 

demografiska utvecklingen med allt fler äldre och yngre invånare, kompetensförsörjningen samt de 

ökande investeringsbehoven. En av Nynäshamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om 
att tillsammans fokusera på att forma framtidens kommunala uppdrag, för att kunna fortsätta ge 

medborgarna en god service. Ett led i detta arbete är att skapa en långsiktig skolstruktur som ger 
förutsättningar för enheterna att bedriva en kvalitativ utbildning med ekonomi i balans. 

Utgångspunkten ska vara att skolstrukturen som så långt som möjligt stödjer elevernas trygghet, 
lärande och kunskapsutveckling.  

I den nuvarande grundskoleorganisationen har verksamheterna olika förutsättningar. Strukturella 
snedfördelningar kompenseras genom resursfördelningen men organisatoriska skillnader så som 

skolors storlek kompenseras inte sedan landsbyggdstillägget togs bort 2017. Att driva ett 
rektorsområde med ett litet elevunderlag ställer stora krav på rektorsområdets organisation och ger 

extra stora utslag i mindre gynnsamma ekonomiska tider. Som huvudman har kommunen en 

skyldighet att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning och att alla elever ges möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt.  

Ett första steg i denna förändring har redan tagits genom att till läsårsstarten 21/22 ombilda 

rektorsområdet med skolorna Vanstaskolan och Tallbackaskolan till att omfatta ett rektorsområde 

bestående av Vanstaskolan F-6 samt Tallbackaskolan och ett rektorsområde bestående av 
Vanstaskolan 7-9. Mot bakgrund av att två rektorstjänster efter sommaren 2021 är vakanta, ges nu 

möjligheten att ta nästa steg mot bildandet av två nya rektorsområden med inriktningen F-9. 
Förvaltningen föreslår två områden, Ösmo rektorsområde respektive Viaskolan F-9. Ösmo 

rektorsområde omfattar samtliga elever i Vanstaskolan F-9 samt eleverna i Tallbackaskolan F-3 och 

Viaskolan F-9 omfattar samtliga elever på Viaskolan. För att ge dessa skolor förutsättning att öka 
andelen legitimerade lärare, skapa en mer strategisk skolledarorganisation, samordna elevhälsan 

och administrativt stöd och frigöra mer resurser till undervisning föreslår förvaltningen att 



 

PROTOKOLL Sida 7(11) 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-10-06  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Vanstaskolan och Viaskolan bildar varsin respektive resultatenhet med undervisnings- och 
organisationsperspektivet F-9.  

Ärendet avses förhandlas enligt 11 § (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Vidare 
kommer en risk- och konsekvensanalys att tas fram från respektive enhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvarig 

rektor, planera för och verkställa att Vanstaskolorna med inriktning årskurserna F-6 och årskurserna 

7-9 samt Tallbackaskolan F-3 organiseras till en resultatenhet och ett rektorsområde kallat Ösmo 
Rektorsområde F-9 per den 1/1 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med ansvarig 

rektor, planera för och verkställa att Viaskolorna med inriktning årskurserna F-5 och årskurserna 6-9 
organiseras till en resultatenhet och ett rektorsområde kallat Viaskolan F-9 per den 1/1 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördelning av budget för de nya resultatenheterna 
sker i samband med årsskiftet 21/22.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar att underlaget kompletteras med antalet medarbetare inom varje enhet 
samt rektorsområde inför utskick till nämnd.   

Marcus Svinhufvud, (M), och Tobias Östring, (L), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2021/0205/001-1 
Bilaga 1, Barnkonsekvensanalys avseende förändring av organisation för Vanstaskolan, 
Tallbackaskolan och Viaskolan. 

Skickas till 
Skolchef grund- och grundsärskola 

Rektor Vanstaskolan F-6 
Rektor Tallbackaskolan F-3 

T.f. rektor Vanstaskolan 7-9 
Rektor Viaskolan F-5 

T.f. rektor Viaskolan 6-9 

Controller 
Akt 
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§ 49/21 BUN/2021/0160/003- 

Yttrande över remiss - förslag till förändringar inom 

upphandlingsområdet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
remissyttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet och hänvisar till att 
ärendet behöver diskuteras vidare inom partiet.  

Ärendet 
Den 6 juni 2021 överlämnade kommunstyrelseförvaltningen handlingar gällande förslag till 

förändringar inom upphandlingsområdet till barn- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Barn- 

och utbildningsnämnden beviljades anstånd till den 30 oktober 2021. Remissunderlaget består av 
förslag till ny upphandlingspolicy, nya riktlinjer för upphandling och inköp, handbok för upphandling 
och inköp samt ny delegationsordning för Södertörns upphandlingsnämnd.  

Förvaltningen har granskat underlaget och ser att underlagen är välskrivna dokument som beskriver 

och definierar upphandlingsprocessen. Vidare har förvaltningen uppmärksammat viktiga områden 
beträffande bland annat tydlighet, ekonomiska konsekvenser och ställda krav. Förvaltningen återger 

sin granskning i tjänsteskrivelsen och har upprättat ett förslag till barn- och utbildningsnämndens 
yttrande.  

 

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande BUN/2021/0160/003-3 

Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens yttrande över remiss  

Remiss kommunstyrelseförvaltningen, KS/2021/0303/003-3 
Handbok för upphandling och inköp  

Upphandlingspolicy 

Riktlinjer för upphandling och inköp 
Södertörns upphandlingsnämnds delegationsordning 

Remissunderlag – förslag på förändringar inom upphandlingsområdet 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt  
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§ 50/21 BUN/2021/0001/002 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning gällande gymnasiet och Campus 
Nynäshamn 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att bifoga reviderad delegationsordning till 

handlingarna i sin helhet till nämndutskick.  

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera 

delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.  

Ärendet 
Den 1 september 2021 bildades kommunens nya nämnd, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
(NAN). I NAN:s ansvarsområde ingår gymnasie- och vuxenutbildning (se näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige § 102/21). I och med NAN:s 

bildande ansvarar inte längre barn- och utbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningen 
och nämndens delegationsordning behöver därmed revideras.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt förvaltningens 

förslag.  

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

Tobias Östring, (L), yrkar att den reviderade delegationsordningen bifogas till nämndutskick i sin 

helhet. Gill Lagerberg, (S) och Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Tobias Östrings, (L) 
tilläggsyrkande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0001/002-119 
 

Skickas till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Skolchef grund- och grundsärskola 

Avdelningschefer BUF 

Kvalificerad handläggare 
Skolskjutssamordnare 

Akt 
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§ 51/21 

Information – Ärende gällande samråd av detaljplan för del av 

Vansta 5:50 

 

Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab, informerar om ett ärende till nämnd som enligt 
tidplan inte hinner beredas i arbetsutskottet. Underlag kommer istället att skickas i samband med 

nämndutskick. Ärendet gäller samråd av detaljplan för del av Vansta 5:50. Underlag till ärendet finns 
att läsa på kommunens webbplats.   
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§ 52/21 

Övriga frågor 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande uppdatering kring lokalfrågor samt tydlig 
information gällande befolkningsprognos. Hon önskar att denna information ska ges kontinuerligt på 
kommande nämnder. 

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, tar med uppdateringen kring lokalfrågor att informera 

under Aktuellt från förvaltningen till oktobernämnden. Vidare tar Lina Axelsson Kihlblom, 
förvaltningschef, med sig frågan om befolkningsprognos framöver.  

 


