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Utbildningsnämndens protokoll 2022-11-15  

Tid och plats  

2022-11-15 klockan 16:30-18:30 i Yngern, Kommunshuset 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S)  
2:e vice ordförande, Patrick Claesson (SD), Linn Forssén (NP) ersätter Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joana Nilsson (S), Kent Jansson (SD), Peter Palmér (M) 

Övriga närvarande 

Susanne Fritz, Hanna Karlsson, Lena Carlsson, Håkan Wramner 

Tid och plats för justering 

2022-11-18 klockan 13:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§91-105  

Underskrift 

 __________________________________________  
Håkan Wramner, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Ann-Christine Dantoft (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-11-21 

Datum då anslaget tas ned 

2022-12-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§91  
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera dagens protokoll 18 november kl. 13:00 i Kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§92  
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Dagordningen fastställs med tillägget att Lembit Vilidu (M) anmält övrig fråga avseende oroligheter på 
Lillhagaskolan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§93  
Information från utbildningschefen 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Susanne Fritz, TF utbildningschef informerar om att rekrytering pågår till tjänst som biträdande rektor 
för Nykvarns kommuns förskolor. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§94  
Information om ny förskola i Bergtorp 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Susanne Fritz, TF utbildningschef redogör för arbetet med ny förskola i Bergtorp som fortlöper som 
planerat.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§95  
Verksamhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska 
insatser för läsåret 2021/2022 
Diarienummer: UN/2022:148 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) 2021/2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen är en kvalitetsrapport för elevhälsans medicinska insatser (förkortad EMI) i 
Nykvarns kommunala grundskolor under läsåret 2021/2022. Rapporten beskriver organisationen, 
verksamhetens ansvar och det arbete som skolsköterskor och skolläkare har utfört inom elevhälsan. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) 2021/2022 
Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020/2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§96  
Information om ekonomisk uppföljning av  
utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Informationen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Susanne Fritz, TF utbildningschef redogör för ekonomisk uppföljning. Årsprognosen om överskott 
på 5 miljoner kronor mot budgeterat resultat kvarstår. Verksamheterna nyttjar budgeterade medel 
som planerat. Det prognostiserade resultatet beror på förändrad budget och innebär inte att 
nämndens budget för kommande år därför kan minskas. I viss mån möjliggörs framåsyftande inköp 
av nya läromedel och ersättande eller komplettering av utrustning som används i undervisningen. 
Inköpen sker i enlighet med vad som är normalt och planerat. Det kan framöver uppstå ökade 
lönekostnader till följd av personal som varit frånvarande på grund sjukdom och återgår i arbete. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§97 
Återrapportering om skolskjuts 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschefen redogör för årlig rapportering av skolskjutsverksamheten.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§98  
Presentation av Stockholmsenkäten 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Hanna Karlsson, utredare, presenterar resultatet av Stockholmsenkäten som avser elever i årskurs 9. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§99  
Tillsyn av Slottsparkens förskola 
Diarienummer: UN/2022:111 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. att rätt till bidrag samt godkännande enligt 2 kapitlet 5 § skollagen beviljas Nykvarns friskolor 
AB, Slottsparkens förskola, samt 

 
2. att rätt till bidrag samt godkännandet avser friförskola som drivs av Nykvarns friskolor AB, 

Näsby 37, 15593 Nykvarn. 

Sammanfattning 

Av skollagen framgår att kommunen har tillsynsansvar över de fristående förskolor som kommunen 
beslutat om godkännande för. Tillsyn har därför skett av Nykvarns kommun på Slottsparkens förskola 
efter framtagna lokala rutiner. Enligt lokala rutiner skall tillsyn ske regelbundet, minst var tredje år.  
 
Tillsynen har innehållit ägar- och ledningsprövning, insamlande av underlag samt en tillsynsintervju 
med observation.  
 
Slottsparken förskola öppnade i Nykvarns kommun 2011 och är en del av Rönnbergs friskolor AB. 
Rönnbergs AB äger lokalen som förskolan bedrivs i. Förskolan har idag 19 st inskrivna barn och fem 
personer anställda, varav tre är barnskötare och två är förskollärare. En del av en förskollärartjänst är 
rektorsuppdrag. Personalen ansvarar själv för livsmedelshantering i mottagningsköket där maten 
mottas. Städ och lokalvård köps utifrån. En egen vikariepool finns.  
 
Kvalitetsarbetet på Slottsparken följer moderbolagets struktur och använder ett årshjul som är 
gemensamt för hela koncernen. Planeringsunderlag ifylles veckovis och analyseras och utvärderas.  
 
Slottsparken har vid tillsynen redovisat gott kvalitetsarbete samt all, för tillsynen nödvändig, 
dokumentation.  
 
Ansvariga för tillsynen har fått ett gott intryck av verksamheten och har inget att anmärka på. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Tillsyn av Slottsparkens förskola 2022 
Rapport efter tillsyn av Slottsparkens förskola 2022  

Beslutet skickas till 

Akten 
Rönnbergs friskolor AB 
Nykvarns friskolor AB 
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§100  
Resursfördelningsmodell för skolan 
Diarienummer: UN/2022:155 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Resursfördelningsmodell för skolpeng år 2023 godkänns. 
 
Sammanfattning 

Nuvarande resursfördelningsmodell har setts över och det föreslås att den tidigare modellen bibehålls 
oförändrad med en procentuell uppräkning av grundbeloppen inför år 2023. Med hjälp av 
resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fördelas resurser till de 
kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, anpassad grundskola (före detta 
grundsärskola) och grundskola. För att följa kraven i skollagen, angående att bidrag till fristående 
verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten, används modellen också för bidrag till fristående verksamhet 
samt för interkommunal ersättning. 

Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa 
och administration. I den interkommunala ersättningen och ersättning till fristående verksamhet ingår 
också lokalkostnader, måltider och övriga OH-kostnader som tas av utbildningskontoret centralt men 
tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms på sex 
procent. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Resursfördelningsmodell för skolpeng år 2023 
Bilaga - Resursfördelningsmodell för skolpeng 2023, Nykvarns kommun 
 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret  
Ekonomikontoret 
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§101  
Sammanträdestider 2023 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:153 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Föreslagna sammanträdestider för år 2023 fastställs. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesider för år 2023 har beaktat så att nämnden tidsmässigt ska kunna fullgöra 
sin rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Samt så att nämnden har tillräckligt antal 
sammanträden fördelat under året för att utföra sitt arbete. 
 
Föreslagna mötestider:  

1. 10 januari, kl 16:30, samt utbildningstillfälle från kl 14. 
2. 7 februari, kl 16:30 
3. 7 mars, kl 16:30 
4. 18 april, kl 16:30 
5. 16 maj, kl 16:30 
6. 13 juni, kl 16:30 
7. 19 september, kl 16:30 
8. 3 oktober, kl 16:30 
9. 14 november, kl 16:30 
10. 5 december, kl 16:30 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2023 för utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§102  
E-förslag om handlingsplan för särskilt begåvade elever 
Diarienummer: UN/2022:130 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

E-förslaget avslås. 

Sammanfattning 

Förslagsställaren har lämnat in ett e-förslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för 
särskilt begåvade elever. Förslaget motiveras bland annat med att handlingsplanen skulle ha till syfte 
att ge särskilt begåvade elever rätt till den undervisning de är i behov av. 

Det finns idag ingen handlingsplan inom det här specifika området, eller motsvarande dokument. 
Förvaltningen arbetar utifrån det lagstadgade uppdrag som skolan har, vilket bland annat anger i 
skollagen att elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper 
som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 

I slutet av februari gjorde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av Björkestaskolan 
kopplat till det specifika området. De tittade på skolans arbete med elever som är särskilt begåvade. 
Skolinspektionen har i sin granskning konstaterat att lärarnas planering och undervisning för dessa 
elever fungerar väl, samt att det inte finns något behov av utvecklingsområde kopplat till lärarnas 
arbete. 

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att utvecklingsarbete i första hand 
behöver inledas inom följande två områden: 

• Rektor behöver organisera så att resultat för elever som ligger långt framme i sin 
kunskapsutveckling följs upp, även uppdelat på kön, och att dessa resultat inte enbart 
resulterar i individuella insatser, utan också används i skolans arbete med genomförande och 
utveckling av undervisningen. 

• Rektor behöver förbättra elevhälsans och lärarnas möjligheter att arbeta tillsammans för att 
utveckla undervisningen för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. I detta 
ingår att tydliggöra elevhälsans roller och ansvar kopplat till genomförandet och utvecklingen 
av undervisningen. 

Båda dessa områden har rektor tillsammans med utbildningskontoret arbetat med under året för att 
följa Skolinspektionens rekommendationer. Huvudmannen ska också redovisa till Skolinspektionen 
vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultat av 
dessa åtgärder. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om Handlingsplan för särskilt begåvade elever 
E-förslag 137 - Handlingsplan för särskilt begåvade elever 
Beslut Björkestaskolan - Stimulerande undervisning för elever i årskurs 4 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§103 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2022:6 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Delgivningen godkänns. 

Sammanfattning 

Följande skrivelser och protokoll har inkommit till utbildningsnämnden perioden 27 september till 8 
november 2022: 

KS § 134 - Godkännande av anmälan om ändrad inriktning av investeringsbudget för 
utbildningsnämnden 

KS § 142 - Beslut om planbesked och samråd inom del av Ströpsta 3:312 (förskolan i Bergtorp) 

KS § 145 - Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut 

KS § 164 – Utredning om en kultur- och fritidsnämnd 

KS § 165 – IHP utbildningsnämnden 

KS § 172 – Delårsrapport per den 31 augusti 2022, Nykvarns kommun 

UN/2022:13 - Statsbidrag fortbildning lärare svenska som andraspråk och kommunal 
vuxenutbildning SFI 

UN/2022:13 - Tillfällig förstärkning statligt stöd "skolmiljarden" 

UN/2021:167 - Skolinspektionens kvalitetsgranskning Björkestaskolan 

UN/2022:7 - Beslut Skolinspektionen avseende Lärlingsgymnasiet i Sverige AB  
 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§104  
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:6 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 27 september 2022 till 8 november 2022. 

Datum Diarienummer Beslut 
2022-10-07 UN/2022:34 Delegationsbeslut gällande resebidrag MR 

2022-10-07 UN/2022:34 Delegationsbeslut gällande Resebidrag, TJ 

2022-10-07 UN/2022:34 Delegationsbeslut gällande Resebidrag PE 

2022-10-24 UN/2022:44 EI, Delegationsbeslut tilläggsbelopp fristående 
grundskola, Stiftelsen Mora Park 

2022-10-24 UN/2022:44 JE, Delegationsbeslut tilläggsbelopp fristående 
grundskola, Stiftelsen Mora Park 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§105  
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2022:3 

Övrig fråga - Oroligheter på Lillahagaskolan. 
 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Frågan från Lembit Vilidu (M) anses besvarad. 

Sammanfattning 

Lembit Vilidu (M) framför att elever vid Lillahagaskolan påtalat att eleverna upplever oroligheter i 
skolan. Lembit betonar vikten att återkoppla till eleverna på skolan att kommunen och skolan arbetar 
med trygghetsskapande åtgärder. Utbildningschefen svarar att kommunen tar med sig denna viktiga 
synpunkt i det fortsatta arbetet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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