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Plats och tid

Landsort, 2020-01-29 kl. 13:00
Mötet ajournerades kl. 13:25-13:30, 14:10-14:16, 14:37-14:55

Beslutande

Marcus Svinhufvud (M), Ordförande
Mikael Persson (L), 1:e vice ordförande
Jimmy Norell (M)
Karolina Starck (C)
Bengt-Göran Petersson (KD)
Gill Lagerberg (S)
Talal Hilwah (S) ersätter Johan Forsman (S) §§ 6-18
Ingrid Bergander (S) ersätter Eva-Lena Persson(S)
Emma Solander (MP)
Lena Dafgård (SN)
Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Lena Poolsaar (M), Annie Östlingsson (M), Tobias Östring (L), Amanda Hedström (S), Carola Nygren (V)

Övriga deltagare
Se sid. 2.

Paragrafer

§§ 2-3, § 5, § 9

Justeringens plats och tid
Direktjustering.

Underskrifter

Marcus Svinhufvud (M)
Ordförande

Gill Lagerberg (S)
Justerare

Nathalie Johansson
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-29
Anslaget sätts upp: 2020-01-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift

Nathalie Johansson

Anslaget tas ned: 2020-02-19
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-01-29

Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola
Christina Persson, skolchef förskola
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab
Alexander Madsen, politiker sekreterare moderaterna
Anne-Li Larsson, politiker sekreterare Sorundanet
Maria Günster Gard, politiker sekreterare Centerpartiet
Personalrepresentant TCO
Personalrepresentant TCO
Personalrepresentant LO
Personalrepresentant SACO
Henrik Schmidt, kommunikatör
Nathalie Johansson, nämndsekreterare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-01-29

Innehållsförteckning
§2
§3
§5
§9

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 med internbudget,
investeringsbudget och internkontrollplan
Fastställande av ersättningstabell 2020 för bidrag till fristående förskolor, skolor,
fritidshem, förskoleklasser och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2020 vid
försäljning av särskoleplatser
Återremiss- utvärdering och eventuell förlängning av fotbollsprofilen i Nynäshamns
kommun
Svar på remiss- flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 2/20
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Dnr BUN/2019/0002/041-

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020
med internbudget, investeringsbudget och
internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2020.
2. anta förvaltningens förslag till Internbudget för 2020.
3. anta förvaltningens förslag till Investeringsbudget för 2020.
4. anta förvaltningens förslag till Internkontrollplan 2020.

Reservationer och särskilda yttranden

Carl Marcus (SD) delar inte i beslutet på samtliga punkter.
Lena Dafgård (SN) inkommer med särskilt yttrande som biläggs till protokollet som bilaga A.
Gill Lagerberg (S) inkommer med ett särskilt yttrande som biläggs till protokollet som bilaga B.
Emma Solander (MP) inkommer med ett särskilt yttrande som biläggs till protokollet som bilaga C.
Carola Nygren (V) inkommer med ett ersättningsyttrande som biläggs till protokollet som bilaga D.
Lena Dafgård (SN) deltar inte i beslut.
Ingrid Bergander (S) reserverar sig mot beslutet.
Emma Solander (MP) reserverar sig mot beslutet.
Johan Forsman (S) reserverar sig mot beslutet.
Gill Lagerberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget
Mål och budget 2020-2023 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av
verksamheternas inriktning. Kommunfullmäktige styr nämndernas verksamhet genom de övergripande
mål och den fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna som fastställs i dokumentet. Mål
och budget utgör underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut om inriktning, mål och
resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom nämndens ansvar. I barn- och
utbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan och internbudget fastställs hur nämnden med egna mål
ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål. Innehållet styrs i hög grad av nämndens
ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för utbildningsväsendet.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med hur vi ska realisera det statliga uppdraget att bedriva
skola och utbildning. Det är politiken som skapar förutsättningarna och finansierar för detta uppdrag.
Justerarsignaturer
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Nynäshamn står som många andra kommuner inför ekonomiska utmaningar. Barn- och
utbildningsnämnden har haft en budget i balans de senaste två åren samtidigt som
gymnasiebehörigheten har höjts. Förvaltningens mål är att klara detta även 2020. Barn- och
utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan, internbudget och
investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2020, se bilaga 1,2,3.
Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2020 för Nynäshamns kommun. Barn- och
utbildningsnämnden har i fördelningen erhållit ett kommunbidrag på 665,15 mnkr. Jämfört med 2019 års
justerade budget (kommunbidrag) är det en ökning med 0,05 mnkr. Inför 2020 års budget är varken
pris- och löneökningar eller lokalkostnadsökningar fullt kompenserade vilket leder till större konsekvenser
för verksamheterna än tidigare års besparingar. Det totala besparingskravet för nämnden uppgår till cirka
31,0 mnkr.
Internkontrollplan
Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och
innebörden av denna. Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för granskningen av den
interna kontrollen (internkontrollplan). Internkontrollplanen ska antas samtidigt som nämndernas
verksamhetsplan och överlämnas till kommunstyrelsen. Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet
av den interna kontrollplanen och granskningsområden väljs ut med utgångpunkt från genomförd
riskanalys. Förvaltningens förslag på internkontrollplan framgår i bilaga 4.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2020.
2. anta förvaltningens förslag till Internbudget för 2020.
3. anta förvaltningens förslag till Investeringsbudget för 2020.
4. anta förvaltningens förslag till Internkontrollplan 2020.

Förslag under mötet
Lena Dafgård (SN) yrkar återremiss med motiveringen att föreslagna mål inte är mätbara.
Gill Lagerberg (S) yrkar avslag på samtliga beslutspunkter med anledning av att det inte finns samband
mellan verksamhetsplan och internbudget. Vidare är målen mer visionära än mätbara.
Emma Solander (MP) yrkar avslag på alla fyra beslutspunkter.
Bengt – Göran Petersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgången
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1,
2,
3,
4,

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020
Internbudget 2020
Investeringsbudget 2020
Internkontrollplan BUN 2020

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-01-29

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunikatör
Controller
Skolchefer
Avdelningschefer
Akten
Ajournering kl. 13:25- 13:30.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 6

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-01-29

§ 3/20

Sida 7

Dnr BUN/2019/0002/041-

Fastställande av ersättningstabell 2020 för bidrag till
fristående förskolor, skolor, fritidshem, förskoleklasser
och pedagogisk omsorg samt ersättningstabell 2020 vid
försäljning av särskoleplatser
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2020 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01.
2. Fastställa ersättningstabellen 2020 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2020-01-01.

Ärendet
Bidragen till fristående verksamheter fastställs per kalenderår och avser grundbelopp och tilläggsbelopp i
den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp utifrån budget. Bidraget ska grunda sig på
kommunens budget för det kommande budgetåret. Grundbeloppet kan vara generellt. Även
tilläggsbeloppet kan i vissa avseende såsom för modersmål vara generellt. Därutöver bör i beslutet anges
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall eller efter särskild ansökan.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har med utgångspunkt från den av barn- och utbildningsnämnden antagna internbudgeten
2020 arbetat fram en ersättningstabell 2020 för bidrag till fristående förskolor, skolor, fritidshem,
förskoleklasser och pedagogisk omsorg (bilaga 1) samt en ersättningstabell vid försäljning av särskoleplatser
(bilaga 2). Förskolan har i budgeten indelats enligt gällande ersättningskategorier. Ersättningstabellen till
fristående huvudmän omfattar generella grundbelopp och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är för modersmål.
Ersättningstabellen för särskoleverksamhet är som tidigare åldersindelad 1-6 och 7-9 och nivådifferentierad i
varje åldersgrupp i fem steg 1-4 med fasta belopp och med nivå 5 som öppen kategori där beloppsnivå
fastställs efter överenskommelse mellan parterna.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsnivån till förskolan när föräldraavgift betalas till hemkommunen för 1-3 och 4-5 år ökar med
cirka 1 procent från 143 604 kronor per barn och år 2019 till 144 620 kr 2020 respektive från 126 842
kronor per barn och år 2019 till 128 096 kr 2020.
Ersättningsnivån till pedagogisk omsorg när föräldraavgift betalas till hemkommunen minskar med 1,2
procent från 105 151 kronor per barn och år 2019 till 103 886 kronor per barn och år 2020.
Ersättningsbeloppet till grundskolans årskurs F-2 år 2020 uppgår till 70 579 kronor per elev att jämföra
med 2019 års ersättningsnivå på 71 285 kronor per elev. Ersättningsnivån för år 2020 till grundskolans
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årskurs 3-5 uppgår till 75 133 kronor per elev jämfört med 75 925 kronor per elev år 2019.
Ersättningsnivån till grundskolans årskurs 6-9 år 2020 uppgår till 87 602 kronor per elev och år jämfört
med 88 601 kronor per elev 2019. Grundskolans ersättningar minskar med cirka 1 procent mellan åren.
I enlighet med det resursfördelningssystem som tillämpas för de egna skolorna utgår samma ersättning
för placering i fritidshem oavsett årskurs. Ersättningsbeloppet 2020 uppgår, när föräldraavgift betalas till
hemkommunen, till 35 545 kronor per barn att jämföra med 2019 års ersättningsnivå på 36 326 kronor
per barn, vilket är en minskning med 2,2 procent.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2020 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01.
2. Fastställa ersättningstabellen 2020 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2020-01-01.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av kap 8 §§ 21-23, kap 9 §§ 19-21, kap 10 §§ 37-39 i skollagen fastställa
ersättningstabellen 2020 (bilaga 1) för bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskolor och fritidshem som börjar gälla fr.o.m. 2020-01-01.
2. Fastställa ersättningstabellen 2020 (bilaga 2) för försäljning av särskoleplatser som börjar gälla
fr.o.m. 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0002/041-9
Bilaga 1, ersättningstabell 2020 för bidrag till fristående verksamheter
Bilaga 2, ersättningstabell 2020 vid försäljning av särskoleplatser

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerarsignaturer
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Dnr BUN/2019/0218/610-

Återremiss- utvärdering och eventuell förlängning av
fotbollsprofilen i Nynäshamns kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förlänga fotbollsprofilen med
Projekt Red Fire Black Fear med ett läsår, läsåret 2020/2021.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård (SN) inkommer med ett särskilt yttrande och som biläggs till protokollet som bilaga A.
Mikael Persson (L) inkommer med ett särskilt yttrande och som biläggs till protokollet som bilaga B.
Carl Marcus (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.
Emma Solander (MP) reserverar sig mot beslutet.
Mikael Persson (L) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

I tjänsteutlåtandet korrigerar förvaltningen ordet termin till läsår när det kommer fotbollsprofilens
kostnader.

Ärendet
Sedan 2018-06-01 har kommunen ett avtal med Projekt Red Fire Black Fear (akademiprojekt av AC
Milan). Projektet avser en fotbollsprofil som först var förlagd på Vanstaskolan som ett pilotprojekt.
Projektet förlängdes sedan från höstterminen 2019. Under första året med fotbollprofilen var profilen
begränsad till elever som var inskrivna i Vanstaskolan. Som en förändring från och med höstterminen
2019 skulle nu fotbollsprofilen avse grundskola årskurs 6-9 samt gymnasieskola. Fotbollsprofilen är en
aktivitet efter skoltid och har ett sökningsförfarande för att bli antagen. I och med förändringen har nu
alla elever i grundskolan årskurs 6-9 och gymnasieelever möjlighet att söka. Fotbollsprofilen är förlagd på
två platser i kommunen, Vanstaskolan och centralt i Nynäshamn. Vanstaskolan tillhandahåller
grundskolan årskurs 6-9 och centralt i Nynäshamn omfattar grundskolan årskurs 6-9 och gymnasieskolan.
Kommunen kan förlänga avtalet om fotbollsprofilen med ytterligare tre läsår med ett läsår i taget. Avtalet
löper ut 2020-06-30. Innan eventuell förlängning ska partnerna genomföra en utvärdering senast sex
månader innan avtalets upphörande.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-12-11 men beslutade att återremittera det med
motiveringen att underlaget ska kompletteras med projektet kostnader/intäkter, framtidsplaner samt
genomförda enkäter där fullständiga svar går att utläsa.
Utvärdering av fotbollsprofilen
Fotbollsprofilen omfattar mellan 30-40 elever. Uttagningarna går till på så sätt att alla individuellt testas
och där lyhördhet, seriositet och vilja (oavsett hur duktig personen är) är avgörande. Inom profilen ingår
även teori som varit mycket uppskattat av eleverna.
Justerarsignaturer
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En utvärdering har genomförts där elever, lärare/rektor och vårdnadshavare fått svara på några frågor
om fotbollsprofilen. 52 personer deltog och majoriteten är vårdnadshavare och elever. 90 % av
respondenterna uppger att profilen haft en positiv inverkan på elevernas studier. På en skala 1-5 om
nöjdhet svarar 96,2 % inom skalan 4-5.
Eleverna upplever fotbollsprofilen som utvecklande och mycket positiv. Vårdnadshavare uppger samma
känsla och framför att upplägget är bra och ser resultat av träningen. Profilen ses som en seriös satsning
och har överträffat vårdnadshavares förväntningar. Barnen utvecklas både som person och
fotbollsspelare och vårdnadshavare upplever att fler söker sig till Vanstaskolan på grund av profilen vilket
ger skolan ett lyft. Lärare/rektor redogör för att fotbollsprofilen ger bra signaler med att elever måste ha
fungerande studier för att få vara med.
Vårdnadshavares allmänna uppfattning om fotbollsprofilen är positiv när det kommer till dess regler,
disciplin samt det ansvar och respekt som profilen lär ut. Vårdnadshavarna ser gärna att fotbollsprofilen
fortsätter då den lett till så positiva effekter inom fotboll men också generellt i vardagen.

Förvaltningens bedömning
Leverantören uppfyller kraven och arbetar med att utveckla profilen och samarbeta med övriga
föreningar. Leverantören utmanar eleverna och höjer utmatningar utifrån elevens behov och utveckling.
Fotbollsprofilen har en positiv inverkan på kommunens elever och för Nynäshamns kommun. Mot
bakgrund av utvärderingen och vad fotbollsprofilen bidragit med till kommunen bedömer förvaltningen
att fotbollsprofilen bör fortgå och därmed förlängas med ett läsår, läsåret 2020/2021. Framtidsplanerna
är att fortsätta som planerat där fotbollsprofilen inriktar sig till ungdomar från 12 år och uppåt.

Förslag under mötet
Lena Dafgård (SD) yrkar avslag att förlänga fotbollsprofilen.
Mikael Persson (L) yrkar avslag att förlänga fotbollsprofilen.
Emma Solander (MP) yrkar avslag på att förlänga fotbollsprofilen.
Bengt – Göran Petersson (KD) yrkar bifall till att förlänga fotbollsprofilen.
Gill Lagerberg (S) yrkar bifall till att förlänga fotbollsprofilen.
Ingrid Bergander (S) yrar bifall till att förlänga fotbollsprofilen.
Karolina Starck (C) yrkar bifall till att förlänga fotbollsprofilen.
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till att förlänga fotbollsprofilen.
Carl Marcus (SD) ställer sig bakom Sorundanets yrkande och särskilda yttrande.

Beslutsgången
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
förlänga fotbollsprofilen med Projekt Red Fire Black Fear med ett läsår, läsåret 2020/2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förlänga fotbollsprofilen med
Projekt Red Fire Black Fear med ett läsår, läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0218/610-3
Bilaga 1, genomförd utvärdering av förvaltningen
Bilaga 2, genomförd utvärdering av leverantören
Bilaga 3, aktuellt avtal med Projekt Red Fire Black Fear

Skickas till
Rektor Vanstaskolan
Rektor gymnasiet
Skolchef grund- och grundsärskola
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Ekonomiavdelningen
Controller

Ajournering kl. 14:10-14:16
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Dnr BUN/2019/0223/610-

Svar på remiss- flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering – modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande på betänkandet om
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering inom modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål som sitt eget och överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Barn – och utbildningsnämnden i Nynäshamns kommun har fått på remiss av kommunstyrelsen att yttra
sig över ett betänkande från Utbildningsdepartementet vad gäller förslag om ändringar avseende
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering inom modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål.
Sammantaget syftar förslagen, bedömningarna och rekommendationerna till att utveckla
modersmålsundervisningen och öka deltagandegraden i undervisningen samt att förstärka nyanlända
elevers rätt till studiehandledning. Utredningen bedömer att dessa åtgärder i förlängningen kommer att
leda till förbättrade studieresultat. Utredningen omfattar även vilka som berörs av regleringen, vilka
konsekvenser det blir för berörda samt förslag till finansiering.

Förvaltningens bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter att framföra på Utbildningsdepartements förslag,
bedömningar och rekommendationer för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering inom
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Barn- och utbildningsförvaltningen
instämmer med samtliga förslag, bedömningar och rekommendationer.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande på betänkandet om
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering inom modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål som sitt eget och överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0223/610-2
Bilaga 1, Remiss - betänkande av utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i
grundskolan och motsvarande skolformer

Skickas till
Kommunstyrelsen, skolchef grund- och grundsärskola, enhetschef modersmål, akt
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-01-29

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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