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§1

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottet fastställer dagordningen.
__________________________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-01-14

§ 2/20

Dnr BUN/2019/0020/006-

Sammanträdesdatum 2020 avseende gemensamma
arbetsutskott och temadag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Godkänna föreslagna datum för gemensamma arbetsutskott och en gemensam temadag med
socialnämnden 2020.
2. Flytta barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020 till 1 december kl. 09:00.

Ärendet
Barn-och utbildningsnämnden fastställde nämndens sammanträden för 2020 2019-12-11. Barn- och
utbildningsnämndens avslog dock datumet för ett gemensamt arbetsutskott med socialnämnden och gav
förvaltningen i uppdrag att återkomma med datum för två arbetsutskott med socialnämnden samt en
gemensam nämnd.
Förvaltningen har i dialog med socialförvaltningen tagit fram nya förslag på datum för gemensamma
arbetsutskott vilka redovisas nedan:

Gemensamma arbetsutskott med socialnämnden 2020: 6 maj kl. 10:00 och 1 december kl. 13:00.
I dialog med socialförvaltningen föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en gemensam temadag
istället för en nämnd med socialnämnden. Datumet för temadagen förslås den 9 september 2020 kl.
13:00. Socialnämnden godkände en gemensam temadag 2019-12-17 § 135.

Förslag under mötet
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020 flyttas till 1 december för att sammanfalla med det
gemensamma arbetsutskottet med socialnämnden.

Beslutsgången
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enighet med förvaltningens förslag till beslut med Marcus
Svinhufvuds (M) tilläggsyrkande.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna datum för gemensamma arbetsutskott
och en gemensam temadag med socialnämnden 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0020/006-7

Skickas till
Kommunstyrelsen, socialnämnden, avdelningschefer, skolchefer
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3/20

Dnr BUN/2019/0002/041-

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020
med internbudget, investeringsbudget och
internkontrollplan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att:
1. Ordet utanförskapsområden i risk- och konsekvensanalysen i internkontrollplanen ändras till
socioekonomiskt utsatta områden.
Arbetsutskottet föreslår att 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
Gill Lagerberg (S) deltar inte i beslutet avseende verksamhetsplanen och internbudgeten 2020.

Protokollsanteckning
Den 7 januari justerade Skolverket Nynäshamns kommuns bidragsram för 2020. Istället för 9 310 208 kr
är Nynäshamns kommuns bidragsram 12 982 204 kr. Förvaltningen har därför justerat tabellen på s. 35 i
verksamhetsplanen och totalsumman som redogörs i texten. Vidare har förvaltningen genomgående i
verksamhetsplanen tagit bort förkortningen NKC och ersatt med CN för Campus Nynäshamn.
Gill Lagerberg (S) anmäler en protokollsanteckning enlig följande: Diskussion förs att lägga till en kolumn
i internkontrollplanen, ex. ”ansvarig för rutin” vid varje kontrollområde. Resonemang förs vad denna
kolumn skulle tillföra.

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. Kommunen har även
ett flertal policys och riktlinjer som styr nämndernas arbete. 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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-01-14

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.
Barn- och utbildningsnämnden erhåller en inflationsersättning på 7,9 mnkr för pris- och löneökningar
vilket motsvarar en uppräkning på 1,0 procent. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer prisoch löneökningarna högre, till 3,3 procent i personalkostnadsökning och 2,6 procent för övriga kostnader.
Vilket motsvarar cirka 15,6 mnkr i kostnadsökning. Det ger ett nettounderskott på 7,7 mnkr som blir en
besparing för nämnden.
Utöver dessa prognostiserade kostnadsökningar tillkommer också en ökning av personalkostnadspålägget
(PO-pålägget) med 1,0 procent vilket motsvarar en kostnad på cirka 3,4 mnkr för barn- och
utbildningsnämndens personalkostnadsomslutning. Denna kostnadsökning ersätts inte i ramen vilket
innebär att det blir en besparing för nämnden.
Nämnden erhåller också en volymkompensation för tillkommande barn- och elevvolymer på 2,0 mnkr
som baseras på befolkningsprognosen för 2020. Omfördelningar av budgetram mellan verksamheter
samt kostnaden för ökade volymer exklusive lokaler beräknas till en tillkommande nettokostnad på cirka
1,1 mnkr.
Utöver det tillkommer ett effektiviseringskrav på 6,1 mnkr då lokalkostnadsökningen inte är ersatt i
budgetramen.
Förutom ovan nämnda besparingar så tillkommer också ett effektiviseringsuppdrag på 7,2 mnkr.
Effektiviseringarna indelas i 2,7 mnkr i minskad administration och 4,5 mnkr i
organisationseffektiviseringar och övrigt.
Enheter med underskott har de senaste åren lyckats minska dessa betydligt. Tre enheter samt särskolan
har dock fortsatt för stor organisation till 2020 och därmed för höga personalkostnader. Det betyder att
de har ett besparingskrav på preliminärt cirka 7,5 mnkr när de inträder år 2020. Tidigare år har central
förvaltning täckt upp underskotten med centrala överskott. Det bedöms inte möjligt i 2020 års budget.
Tidigare års effektiviseringar har varit i storleksklassen omkring 10,5 – 14,0 miljoner kronor årligen och
nämnden hade vid senaste bokslut 2018 budget i balans. Inför 2020 års budget, när varken pris- och
löneökningar eller lokalkostnadsökningar är fullt kompenserade blir konsekvenserna större 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.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Förslag under mötet
Gill Lagerberg (S) yrkar att ordet ”utanförskapsområden” i risk- och konsekvensanalysen i
internkontrollplanen ändras till ”socioekonomiskt utsatta områden”.

Beslutsgången
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enligt med förvaltningens förslag till beslut med Gill
Lagerbergs (S) ändringsyrkande.

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.

Beslutsunderlag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1,
2,
3,
4,

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

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunikatör
Controller
Skolchefer
Avdelningschefer
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4/20

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
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.

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
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.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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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.
Nämnder ska besluta om bidragen till fristående verksamheter i december inför kommande budgetår men
bidragen utgår från fastställd internbudget och beslut om ny ersättningstabell kan först fattas därefter.
Den nya ersättningstabellen avser att börja gälla från 2020-01-01 men utifrån bidragens storlek och
förändringar från föregående år kan vissa korrigeringar retroaktivt komma att ske:
- Om bidraget blir lägre 2020 än föregående år korrigeras inte detta retroaktivt utan tillämpas först från
och med 2020-02-01. Ersättningstabellen för 2019 gäller januari 2020.
-Om bidraget blir högre 2020 än föregående år korrigeras detta retroaktivt och den nya
ersättningstabellen gäller från 2020-01-01.
För att möjliggöra att fristående huvudmän ska kunna överklaga beslutet om bidragets storlek som ett
förvaltningsbesvär fattas ett enskilt beslut enligt delegationsordningen om bidrag för respektive
fristående huvudman utifrån den av nämnden fastställda ersättningstabellen. Fristående huvudmän
delgivs beslutet och får en kopia av beslutshandlingarna samt protokollsutdraget där ersättningstabellen
fastställdes. Varje enskilt beslut förses med en underrättelse om hur det kan överklagas.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta:
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

Utdragsbestyrkande
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§ 5/20

Dnr BUN/2019/0200/291-

Revidering avseende uppsägning av delar av gymnasiets
lokaler
Arbetsutskottets beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att återkalla uppdraget till förvaltningen (BUN AU §
58 2019-11-06) vad gäller uppsägning av delar av gymnasiets lokaler, avser inte gymnastikhallen.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-11-06 § 58 att säga upp delar av
gymnasiet lokaler samt gymnastikhallen. Del av beslutsunderlaget var en planritning över gymnasiet där
det framgick vilka delar av E-korridoren och angränsade del som skulle sägas upp. När förvaltningen
sedan skulle fortskrida med uppsägningen visade det sig att planritningen som arbetsutskottet tog beslut
på inte var korrekt. På planritningen var vaktmästeri, café, städkontor och omklädningsrum markerade
med ett kryss vilket var felaktigt. Det behövs även djupare diskussioner kring vilka lokaler som ska sägas
upp med berörda parter inom och utom förvaltningen. En konkret plan behöver även tas fram vad gäller
omlokaliseringen av elever och personal som inryms i lokalerna. Förvaltningen föreslår därför att
arbetsutskottet återkallar uppdraget till förvaltningen att säga upp delar av gymnasiets lokaler, E
korridoren och angränsade del (BUN AU § 58 2019-11-06). Det avser inte uppdraget att säga upp
gymnastikhallen. Förvaltningen får återkomma med en detaljerad plan vad gäller omlokaliseringen av
särskoleverksamheten tillsammans med nytt förslag till beslut om vilka delar som ska sägas upp på
gymnasiet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att återkalla uppdraget till förvaltningen (BUN AU §
58 2019-11-06) vad gäller uppsägning av delar av gymnasiets lokaler, avser inte gymnastikhallen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0200/291-3

Skickas till
Rektor gymnasiet
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Lokalsamordnare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/20

Dnr BUN/2019/0009/047-

Statsbidrag för likvärdig skola 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen använder
statsbidraget för likvärdig skola 2020.

Protokollsanteckning
Skolverket gjorde en justering januari 2020 vad gäller kommuners olika bidragsramar. Istället för
9 310 208 kr är nu Nynäshamns kommuns bidragsram 12 982 204 kr. Summan justeras i
tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan
ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka
likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser
utifrån lokala förutsättningar och behov. Statsbidraget för likvärdig skola 2020 är ett bidrag till att utöka
huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och
grundskolan. Det kan användas till att utöka pågående eller nya insatser.
Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser
som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget
inom organisationen. Bidraget för 2020 avser insatser under perioden 1 januari-31 december 2020.
Statsbidraget kan användas till:






lön eller köp av tjänst. Ex. handledare, pedagogisk personal, personal som arbetar med
organisation- och verksamhetsutveckling eller vikarier
kurser, resor och studiematerial
lärverktyg
insatser för hälsofrämjande skolutveckling
insatser som tidigare finansierats av annat statsbidrag, t.ex. Lågstadiesatsningen

Det finns en del villkor för bidraget som bland annat avser:




upprätta en plan för insatserna som bör utgå från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
planen ska ha hörts med berörda fackliga organisationen innan den upprättas.
bidraget ska användas till utökade eller nya insatser inom förskoleklass och grundskola. Bidraget
får inte användas till insatser som huvudmannen redan finansierar.

En kommun kan bli återbetalningsskyldig om inte hela statsbidraget använts eller om kommunen inte
uppfyller villkoren vilket Skolverket följer upp och kontrollerar. Gäller de villkor som framgår ovan.
Förvaltningens bedömning
När det kommer till statsbidrag finns det en viss osäkerhet vilket nämnden behöver vara medveten om.
Det finns alltid en risk med statsbidrag att kommuner inte blir fullt kompenserade för utöka insatser
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under året som är baserat på statsbidrag. När det kommer till statsbidraget för likvärdig skola föreslår
förvaltningen trots minskad budgetram 2019 och 2020, dvs. besparingskrav, att nämnden tar risken och
godkänner att förvaltningen använder statsbidraget fullt ut.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen använder statsbidraget för likvärdig skola
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0009/047-86

Skickas till
Handläggare skola
Skolchef grund- och grundsärskola
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Controller
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§ 7/20

Dnr BUN/2019/0218/610-

Återremiss- utvärdering och eventuell förlängning av
fotbollsprofilen i Nynäshamns kommun
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.

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.
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.
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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.

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
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§ 8/20

Övriga frågor
Gill Lagerberg (S) anmäler två övriga frågor.
Gill Lagerberg (S) lyfter att det på socialnämndens arbetsutskott 2020-01-13 togs upp olika rivningsobjekt
för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, då fanns inte Tallbackaskolan med. Gill Lagerberg (S)
frågar vad planerna är för Tallbackaskolan. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, svarar att
ansvarsfrågan ännu inte är utredd men redogör för beslutet 2019 att omlokalisera särskoleverksamheten
från Tallbackaskolan.
Gill Lagerberg (S) lyfter att nämnden i januari skulle ha en diskussionspunkt angående framtida
verksamhetslokaler. Ordförande svarar att punkten kommer komma i januari och berättar kort om
upplägget.
Nathalie Johansson, nämndsekreterare, redogör för informationspunkter som kommer komma på
nämnden i januari samt framför att det kommer komma ett extra beslutsärende som gäller en remiss om
betänkande av utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och
motsvarande skolformer.
__________________________
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