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Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-08  
Tid och plats  
2021-06-08 klockan 16:30-20:35, presidiet i möteslokal Torsten Nilsson, Bommersvik, Nykvarns 
kommun, övriga ledamöter och ersättare digitalt via Teams, ajournering klockan 17:55-18:15, 19:07-
19:11. 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Palmér (M), Joana Nilsson (S), Kent Jansson (SD), Malin Westergren (NP).  

Övriga närvarande 
Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan, ekonom, och Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare, 
närvarar i möteslokal Torsten Nilsson. Karin Witalis, lokalstrateg, deltar i möteslokal Torsten Nilsson 
§ 55-61. Jeanette Andersson, kostchef, deltar digitalt § 55-57. Lisbeth Sjödin, verksamhetscontroller, 
deltar digitalt § 55-64. Lena Carlsson, t.f. verksamhetschef för elevhälsan, deltar digitalt § 55-60. Ingela 
Nets, utredare, deltar digitalt § 64. Sylvia Krenn, studie-och yrkesvägledare, deltar digitalt § 66-69. 

Tid och plats för justering 
2021-06-14 klockan 16.30 i Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn. 

Justerade paragrafer 
§ 55-§ 69 

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, 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 
2021-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-06-15 

Datum då anslaget tas ned 
2021-07-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunhuset 

Underskrift 

 _________________________________  
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§ 55 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 
Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 14 juni kl. 16:30. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 
14 juni kl. 16:30. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 56 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 57 
Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Jeanette Andersson, kostchef, informerar att Lillhagaskolan är finalister i tävlingen Arlas Guldko 
2021. Vidare informeras att White Guide Junior varit på besök och att kommunen nominerats i 
kategorierna hållbar skolmatskommun samt måltidschef. Fler kategorier kan bli aktuella för 
nominering. 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

• Delvisa distansundervisningen på Lillhagaskolan samt skolavslutningens genomförande på 
grundskolorna mot bakgrund av Covid-19. 

• Revisionens granskning av det systematiska kvalitetsarbetet 2019. 
• Bussförbindelse till Furuborgskolan samt inkommen namninsamling rörande 

bussförbindelsen till Furuborgsområdet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 58 
Information: Statsbidrag till utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2021:89 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 
Lisbeth Sjödin, verksamhetscontroller, informerar om nuläget rörande ansökta/rekvirerade och 
beviljade statsbidrag samt ansökningar om statsbidrag som fortfarande är under handläggning. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 59 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-06-08 och Informationsuppföljning 2021-
06-08. 

2021-05-04 fick utbildningskontoret i uppdrag att återkomma med en uppdaterad befolkningsprognos 
för att säkerställa behovet av en förskola i Bergtorp januari 2023. Utbildningschef Susanne Englund 
informerar att detta redovisas senare under sammanträdet, i samband med behandlingen av ärendet 
”Upphandling av förskola i Bergtorp”. 

2021-05-04 frågade Ann-Christine Dantoft (S) hur regeringens vårändringsbudget påverkar 
skolväsendet i Nykvarn med anledning av de 350 miljoner kr som tilldelas utbildning p.g.a. pandemin 
samt de 1,6 miljarder som tillförs till vuxenutbildningen. Utbildningschef Susanne Englund informerar 
att kommunen inte fått besked om summan som tilldelas Nykvarns kommun. Därmed finns inte 
något förslag om hur medlen ska användas. Vad gäller medlen som tilldelas vuxenutbildningen är 
informationen som nått kommunen att de ska tilldelas utförare. 

Handlingar i ärendet 
Beslutsuppföljning 2021-06-08. 
Informationsuppföljning 2021-06-08. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 60 
Revidering av ledningssystem för elevhälsans 
medicinska insatser 
Diarienummer: UN/2021:51 

Beslut 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2021 antas.  

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser (EMI) i den kommunala 
grundskolan och har genom delegationsordning utsett verksamhetschef för EMI med medicinsk 
kompetens. Ledningssystemet beskriver de medicinska insatserna inom elevhälsan i kommunens 
skolor. EMI i Nykvarn omfattar skolläkare och skolsköterskor som har annat lagstöd och är en 
självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig elevhälsa. Verksamhetschef för EMI ansvarar för 
innehåll, kvalitet och utveckling av verksamheten och ledningssystemet för EMI gör det möjligt för 
ledningen att styra verksamheten så att rätt person gör rätt sak, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Målet 
för EMI är att stötta elevernas mående och hälsa för att de ska klara sina skolmål och att erbjuda alla 
elever en likvärdig elevhälsa genom att utarbeta gemensamma rutiner. 

Förvaltningens förslag till ledningssystem för EMI är en revidering av det ledningssystem som 
utbildningsnämnden antog 2019-11-05. Utbildningsnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till 
ledningssystem för EMI 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 – Revidering av ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) 
2021. 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2021. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 
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§ 61 
Upphandling av förskola i Bergtorp 
Diarienummer: UN/2020:47 

Beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda andra mer kostnadseffektiva alternativ för 
byggnation. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens beslutade 2021-03-02 att ge AB Nykvarnsbostäder (Nybo) i uppdrag att 
uppskatta kostnaden för att projektera och bygga en förskola i Bergtorp med tillhörande förskolegård 
utifrån SKL Kommentus ramavtal för förskolebyggnader, Nykvarns kommuns funktionsprogram för 
förskolor, samt uppskatta framtida driftskostnad. 

Nybo har 2021-04-09 återkommit med en redovisning av framtagna offerter för produktion av 
förskolan enligt projektbeställningen. Nybo har presenterat två alternativa upphandlingar; en med 
utgångspunkt i SKL Kommentus ramavtal och en i form av en öppen upphandling enligt LOU.  

Nybos slutsats och rekommendation är att kommunen bör använda sig av det senare alternativet, det 
vill säga en öppen upphandling enligt LOU.  

Enligt Nybos beräkningar innebär detta alternativ både lägre totalpris och mindre osäkerhet i 
kostnadsbedömningarna jämfört med att använda sig av SKL Kommentus ramavtal.  

Förvaltningen bedömer att utbildningsnämnden bör välja det förordade alternativet och därmed 
uppdra åt Nybo att göra en öppen upphandling av förskolan enligt LOU. 

Ajournering 
Kl. 17.55-18.15. 

Förslag till beslut 
Lembit Vilidu (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar om återremiss till förvaltningen för att 
utreda andra mer kostnadseffektiva alternativ för byggnation. 

Bengt Lindén (NP) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt Lembit Vilidus (M) yrkande. 

Ann-Christine Dantoft (S) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
enligt Lembit Vilidus (M) förslag. Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar om återremiss 
enligt Lembit Vilidus (M) förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden uppdrar åt AB Nykvarnsbostäder (Nybo) att göra en öppen upphandling av 
förskolan i Bergtorp enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-04-23 – Upphandling av förskola i Bergtorp. 
Offertredovisning från Nybo avseende förskola i Bergtorp (sekretess). 
Protokollsutdrag § 23 UN 2021-03-02 – Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i 
Bergtorp. 

Beslutet skickas till 
AB Nykvarnsbostäder 
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 62 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2021:3 

Beslut 
1. Ekonomiska uppföljningen för april 2021 godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande nämndsammanträde återkomma med förslag om 
hur ”övriga kostnader” redovisas i kommande ekonomiska uppföljningar. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsverksamheten har en prognos för 2021 som visar på ett befarat negativt resultat på ca 4 
miljoner eller ca 1 % över den budgeterade ramen. Det är främst grundskolorna som har svårt att nå 
det budgeterade resultatet. 

Utbildningskontoret har sedan 2019 arbetat med att effektivisera verksamheten för att få en budget i 
balans. Nämnden gick 2019 med ett betydande underskott. Arbetet med att minska kostnaderna har 
gett resultat och har fortsatt med hög intensitet under 2020. Åtgärder som gjordes under hösten 2020 
får helårseffekt 2021. Då nämndens resultat för 2020 blev mer negativt än vad som först förväntades 
krävs ytterligare åtgärder i de egna verksamheterna för att nå budget i balans 2021. På samma sätt ger 
dessa åtgärder inte helårseffekt förrän under 2022. 

Ajournering 
Ajournering klockan 19:07-19:11. 

Förslag till beslut 
Lembit Vilidu (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut, med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande nämndsammanträde 
återkomma med förslag om hur ”övriga kostnader” redovisas i kommande ekonomiska uppföljningar. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och Lembit Vilidus (M) 
tilläggsyrkande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 – Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden april 2021. 
Ekonomisk uppföljning april 2021 – Utbildningsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 63 
Komplettering av resursfördelningsmodell för 
skolpeng 2021 - Nykvarns kommun 
Diarienummer: UN/2021:88 

Beslut 
Kompletteringen av Resursfördelningsmodell 2021 för utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fördelas 
resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, anpassad grundskola 
(f.d. grundsärskola) och grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt 
bidrag till fristående verksamhet. 

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 6 %.  

Nykvarns kommun har sedan hösten 2020 grundsärskola i egen regi. Från och med hösten 2021 byter 
verksamheten namn till anpassad grundskola varför det är detta namn som används i 
resursfördelningsmodellen. Verksamheten får under 2021 grundbelopp motsvarande det för årskurs 
1-6 för respektive inskriven elev. Dessutom ges ett extra anslag som, tillsammans med grundbeloppet, 
är beräknat för att klara av det antal personal som behövs i verksamheten under året. För att följa 
kraven i skollagen § 37, angående att bidrag till fristående verksamheter ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, har ett 
belopp per elev räknats fram utifrån samma förutsättningar som anslaget är beräknat. Även ett belopp 
för interkommunal ersättning är beräknat. Dessa belopp föreslås gälla för köp av huvudverksamhet 
från den 1 juli 2021. 

I och med detta sägs samtliga eventuella avtal med andra huvudmän upp och kommunens egna 
skolpeng erbjuds. Därmed följer kommunen skollagens principer om ersättning till fristående 
verksamheter.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 – Komplettering av resursfördelningsmodell för skolpeng 2021 – 
Nykvarns kommun. 
Förslag till kompletterad Resursfördelningsmodell 2021 – Utbildningsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 
Ekonomikontoret 
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§ 64 
Utvärdering av lovfritids efter en prövoperiod 
Diarienummer: UN/2021:90 

Beslut 
Utvärderingen av lovfritids godkänns. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 77, KS/2018:386, att bifalla ett medborgarförslag om 
lovfritids och införa detta under en försöksperiod om ett år. Prövoperioden startade höstterminen 
2020 och utvärdering ska göras efter läsåret 2020/2021. Utbildningskontoret har därför sammanställt 
en utvärdering av lovfritids enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.  

Under läsåret 2020/2021 har skolbarnsomsorgen för elever i åk 4-6 upphört och övergått i en öppen 
fritidsverksamhet på det som kallas för ”Klubben”. Det har förändrat förutsättningarna för, och 
behovet av, lovfritids. Lovfritids har under prövoperioden nyttjats i mycket låg grad under läsåret. 
Administrationen har i relation till nyttjandegraden varit omfattande. 

Efter prövoperioden anser förvaltningen att verksamheten återgår till tidigare rutiner där den som 
behöver skolbarnsomsorg i åk F-3 har en fritidsplats som gäller även på loven medan barn i åk 4-6 
kan nyttja Klubbens verksamhet alternativt ansöka om dispens för heldagsomsorg på loven. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 – Utvärdering av lovfritids efter en prövoperiod. 
Utvärderingen - Utvärdering av lovfritids. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-07 § 77. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-06 § 55. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret 
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§ 65 
Yttrande gällande kommundirektörens underlag till 
budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024 
Diarienummer: UN/2021:46 

Beslut 
Förvaltningens yttrande antas som eget. 

Deltar inte i beslutet 
Ann-Christine Dantoft (S) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Kommundirektören har till kommunens nämnder och styrelse presenterat ett underlag för budget 
2022 med utblick mot 2023 och 2024 samt gett dem möjlighet att yttra sig över detta. För 
utbildningsnämnden innebär förslaget en ökning av ramen med totalt 8 850 tkr fördelat enligt nedan: 

Generell kostnadskompensation (1,7 %) 5 500 

Kompensation internhyror ombyggda förskolekök 1 100 

Kompensation kortare avskrivningstid  350 

Ökade OH-kostnader  500 

Volymkompensation gymnasieplatser (halvår) 1400 

 

8 850 

 
Utbildningskontoret räknar dock med att kostnadsökningarna kommer att vara högre vilket innebär 
ytterligare effektiviseringskrav på de egna verksamheterna, d.v.s. förskola och grundskola.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Yttrande gällande kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 
2023 och 2024. 
Yttrande gällande kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024. 
Remiss av kommundirektörens underlag för budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024. 
Kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommundirektören 
Ekonomikontoret 
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§ 66 
Avsiktsförklaring angående utbud av platser på 
yrkesprogram och yrkesintroduktion mellan 
kommunerna i gymnasieregionens Sydkluster 
(Huddinge, Botkyrka, Södertälje) 
Diarienummer: UN/2021:91 

Beslut 
Avsiktsförklaring angående utbud av platser på yrkesprogram och yrkesintroduktion mellan 
kommunerna i gymnasieregionens Sydkluster (Huddinge, Botkyrka, Södertälje) antas. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Samverkande kommuner i Stockholms Sydkluster; Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och 
Nykvarn har avsikt att öka samverkan med att planera och dimensionera gymnasieplatser inom 
området. 

Syftet med samverkan och avsiktförklaringen är att få till ett mer samordnat och effektivt organiserat 
utbud av gymnasieutbildningar inom yrkesprogrammen. 

Genom ett regionalt helhetsgrepp säkerställs att utbud av program och platsantal harmoniseras bättre 
med befolkningsmängden ungdomar samt arbetsmarknadens behov.  

För Nykvarns kommun innebär avsiktsförklaringen att kommunen kan påverka och bevaka att 
yrkesutbildningen inom klustret fördelas på ett långsiktigt, hållbart sätt och att platser tillgodoses för 
elevökningar.   

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden antar avsiktsförklaringen angående utbud av 
platser på yrkesprogram och yrkesintroduktion mellan kommunerna i gymnasieregionens Sydkluster 
(Huddinge, Botkyrka, Södertälje). 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 – Avsiktsförklaring angående utbud av platser på yrkesprogram och 
yrkesintroduktion mellan kommunerna i gymnasieregionens Sydkluster (Huddinge, Botkyrka, 
Södertälje). 
Avsiktsförklaring angående utbud av platser på yrkesprogram och yrkesintroduktion mellan 
kommunerna i gymnasieregionens Sydkluster (Huddinge, Botkyrka, Södertälje). 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Sydklustrets arbetsgrupp 
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§ 67 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 
Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-05-04 – 2021-06-07 
(individärenden). 

Beskrivning av ärendet 

§ A16 Träffa/ingå 
personuppgiftbiträ 
desavtal för 
kommunens räkning 

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) - 
Express-Bild AB 

2021-05-11 

UN § 12, 
UN/2021:
7 

Delegation till 
skolchefen att besluta 
om 
distansundervisning 
för högstadieelever 
med anledning av 
pandemi covid-19 

Beslut om delvis distansundervisning för 
elever på högstadiet perioden 2021-05-31 
– 2021-06-11 

2021-05-25 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 68 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2021:5 

Beslut 
Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
De protokoll och skrivelser av intresse för utbildningsnämnden som inkommit sedan föregående 
sammanträde, har cirkulerat under mötet. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27 § 78 Delegering av beslut med 
stöd av pandemilagen, inkom 2021-05-06. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27 § 84 Fördelning av kommunens 
del av statsbidraget ”Skolmiljarden”, inkom 2021-05-06. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27 § 98 Yttrande på rapport från 
revisionen avseende kommunstyrelsen, inkom 2021-05-06. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27 § 105 Reviderad tidsplan för 
budgetprocessen 2022”, inkom 2021-05-06. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-12 § 68 Delegering av beslut med 
stöd av pandemilagen 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-12 § 70 Fördelning av kommunens 
del av statsbidraget "Skolmiljarden". 

Kulturrådets beslut om bidrag, ”Skapande skola 2021”, UN/2021:94, inkom 2021-05-05 

Kartläggning av skolor som bedriver lovskola inför kommande distansinspektion, UN/2021:12, 
inkom 2021-05-06. 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket, dnr 2021/029890, UN/2021:93, inkom 2021-05-11 

Skolverkets beslut om godkänd redovisning av statsbidrag, ”Bättre språkutveckling i förskolan 2020”, 
UN/2020:34, inkom 2021-05-11. 

Lillhagaskolan i Nykvarn har gått till final i Arla Guldko 2021, UN/2021:103, inkom 2021-05-31 
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Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 69 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig fråga anmäld 

Beslutet skickas till 
Akten 
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