
PROTOKOLL 
2021-05-04 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(24) 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-05-04  
Tid och plats  
2021-05-04 klockan 16:30-21.10, presidiet i Konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 
digitalt via Teams, ajournering klockan 17.47-17.55 och 20.47-21.00. 

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

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

Övriga närvarande 
Susanne Englund, utbildningschef, Lisbeth Sjödin, verksamhetscontroller, Gunilla Lindstedt, 
kommunstyrelsens ordförande och Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare, närvarar i konferenssal 
Yngern. Karin Witalis, lokalstrateg, närvarar i konferenssal Yngern §40-48. Josefine Alan, ekonom, 
och Sylvia Krenn, studie-och yrkesvägledare, deltar via Teams. Malin Nilsson, HR-specialist, deltar via 
Teams §40-42. Ingela Nets, utredare, deltar via Teams §40-44. Samir Sandberg, PwC, deltar via Teams 
§43-44 

Tid och plats för justering 
2021-05-04 i anslutning till sammanträder i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 
§40-§54  

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Lembit Vilidu (M), Tf. Ordförande 

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

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-05-05 

Datum då anslaget tas ned 
2021-05-27 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 

Underskrift 

 _________________________________  
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§ 40 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 
Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera protokollet jämte ordföranden i direkt anslutning till 
sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera protokollet jämte ordföranden i 
direkt anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 41 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Övriga frågor:  

Ann-Christine Dantoft (S) anmäler en fråga till punkten ”övriga frågor” rörande statsbidrag. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 42 
Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

• Lisbeth Sjödin presenteras som ny verksamhetscontroller efter Lars Lundberg. 
• Ny rektor är anställd till Björkestaskolan, Leo Sandberg. Han börjar sin tjänst 2021-08-01. 
• Nuläget gällande Covid-19. Utbildningskontoret träffar smittskydd Stockholm varje vecka 

tillsammans med övriga kommuner gällande skolfrågor relaterade till Covid-19. 
Utbildningschefen har beslutat om delvis distansundervisning på Lillhagaskolan och beslut har 
tagits om att skolavslutningar planeras att genomföras som förra året, d.v.s. klassvis utan 
vårdnadshavare. 

Malin Nilsson, HR-specialist, presenterar den senaste medarbetarundersökningen. 

Sylvia Krenn, studie- och yrkesvägledare, presenterar Öppna jämförelser gällande gymnasieskolan. 

Ingela Nets, utredare, presenterar nuläge gällande skolvalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 43 
Information: Utredning särskola högstadiet 
Diarienummer: UN/2021:58 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Ingela Nets, utredare, presenterar pågående utredning gällande utökad grundsärskola i Nykvarns 
kommun. 

Ajournering klockan 17.47-17.55. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 44 
Information: PwC:s utredning – analys av 
utbildningsnämndens verksamhet 
Diarienummer: UN/2021:57 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Samir Sandberg, PwC, presenterar den utredning och ekonomiska analys som genomförts av PwC. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 45 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-05-04 och Informationsuppföljning 2021. 

2018-06-01 fick utbildningskontoret i uppdrag att se över behovet av riktlinjer och rutiner kopplade 
till personuppgifter inom utbildningsverksamheten. Lisbeth Sjödin, verksamhetscontroller, informerar 
att kommunfullmäktige beslutat om en personuppgiftsbehandlingspolicy för Nykvarns kommun. 
Förvaltningen bedömer efter samråd med dataskyddsombudet, Jonas Olsson, att denna täcker 
utbildningsnämndens behov och att framtagandet av riktlinjer/rutiner specifikt för 
utbildningsverksamheten därmed inte bedöms vara nödvändigt. 

2021-03-02 aktualiserades frågan hur brevet från Turingeskolans elevråd under 2018 (UN/2018:46) 
behandlats efter att den vidarebefordrades av dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Thomas 
Wiberg (NP), till samhällsbyggnadsavdelningen. Näringslivs- och exploateringskontoret har 2021-05-
04 inkommit med ett svar rörande brevet från Turingeskolans elevråd (UN/2021:60). Karin Witalis, 
lokalstrateg, redovisar svaret för nämnden. 

Handlingar i ärendet 
Beslutsuppföljning 2021-05-04 
Informationsuppföljning 2021  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 46 
Utbildningsnämndens delårsrapport med 
budgetuppföljning per den 31 mars 2021 
Diarienummer: UN/2021:59 

Beslut 
1. Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021 godkänns. 
2. Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021 överlämnas 

till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsverksamheten har en prognos för 2021 som visar på ett befarat negativt resultat på ca 5 
miljoner. 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. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 - Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 
mars 2021 
Delårsrapport per den 31 mars 2021 - Utbildningsnämnd 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 47 
Yttrande gällande kommundirektörens underlag till 
budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024 
Diarienummer: UN/2021:46 

Beslut 
1. Informationen om kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 

2024 godkänns. 
2. Yttrande gällande kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 

2024 bordläggs till utbildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2021. 

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 2021-05-03 - 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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Förslag till beslut 
Lembit Vilidu (M) yrkar: 

1. Informationen om kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024 
godkänns. 
2. Yttrande gällande kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2023 och 2024 
bordläggs till utbildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2021. 

Beslutsgång 
Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt Lembit Vilidus (M) förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens yttrande antas som eget. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommundirektören 
Ekonomikontoret  
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§ 48 
Upphandling av förskola i Bergtorp 
Diarienummer: UN/2020:47 

Beslut 
1. Ärendet bordläggs till utbildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2021. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en uppdaterad befolkningsprognos för att 

säkerställa behovet av en förskola januari 2023.  

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens beslutade 2021-03-02 att ge 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 presenterar 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: 20.47-21.00 

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 

Förslag till beslut 
Lembit Vilidu (M) yrkar: 
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1. Ärendet bordläggs till utbildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2021. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en uppdaterad befolkningsprognos för att 
säkerställa behovet av en förskola januari 2023. 

Ann-Christin Dantoft (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 
Två förslag till beslut: 

Lembit Vilidu (M) ställer sitt förslag mot Ann-Christine Dantofts (S) förslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt Lembit Vilidus (M) förslag. 

Omröstning begärs och genomförs:  

Den som röstar på Lembit Vilidus (M) förslag röstar JA. 

Den som röstar på Ann-Christine Dantofts (S) förslag röstar NEJ.  

Med 3 JA-röster på Lembit Vilidus (M) förslag och 2 Nej-röster på Ann-Christine Dantofts (S) förslag 
beslutar utbildningsnämnen enligt Lembit Vilidus (M) förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Nykvarnsbostäder AB 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 49 
Internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2021:33 

Beslut 
Internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden antas. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Internkontrollen är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en 
målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende.  

En väl fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som 
anställda mot oberättigade misstankar. Internkontroll är därmed ett verktyg med väsentlig betydelse 
för såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. Kommunallagen (KL) ställer krav på att 
kommunens styrelse och nämnder har en tillräcklig internkontroll. Det är alltid respektive nämnd som 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. 

Internkontrollplanen innehåller: 

• Vilka processer och risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Genomförd riskbedömning. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen (roll). 
• När rapportering ska ske. 

I samband med årsredovisningen redovisas resultatet i en internkontrollrapport för det gångna året.  

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att anta förslaget till internkontrollplan 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 - Internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden  
Internkontrollplan 2021 för utbildningsnämnden, med bilaga: Internkontrollplan 
Kommungemensamma risker 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret 
Rektorer för skolor och förskolor 
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§ 50 
Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 
2021:687, Ansökan från Praktiska Sverige AB om 
godkännande för utökning av 
gymnasieskola i Södertälje kommun 
Diarienummer: UN/2021:31 

Beslut 
Förvaltningens yttrande antas som eget. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Praktiska Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om att få starta Försäljnings- och 
serviceprogrammet from läsåret 2022/2023 vid Praktiska gymnasiet i Södertälje. Skolinspektionen ger 
Södertälje kommun samt närliggande kommuner möjlighet att yttra sig för att få underlag som skall 
ligga till grund för beslut. Kommunernas yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder 
för kommunalt driven verksamhet. 

Förvaltningen bedömer att en uppstart av Försäljnings- och serviceprogrammet på Praktiska 
gymnasiet i Södertälje inte skulle medföra några negativa följder varken organisatoriskt, ekonomiskt 
eller pedagogiskt. Förvaltningen ställer sig positiv till en uppstart av programmet, bland annat då det 
för kommunens elever skulle medföra möjlighet att kunna genomföra utbildningen inom kort 
reseavstånd samt att Nykvarns kommun inte bedriver gymnasieverksamhet i egen regi. Förvaltningen 
föreslår att utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 - Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 2021:687, Ansökan 
från Praktiska Sverige AB om godkännande för utökning av gymnasieskola i Södertälje kommun. 
Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 2021:687, Ansökan från Praktiska Sverige AB om 
godkännande för utökning av gymnasieskola i Södertälje kommun. 
Remiss från Skolinspektionen dnr 2021:687, Ansökan om godkännande för utökning av 
gymnasieskola i Södertälje kommun. 
Ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 
Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 
2021:648, Ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB om 
godkännande för utökning av 
gymnasieskola i Södertälje kommun 
Diarienummer: UN/2021:34 

Beslut 
Förvaltningens yttrande antas som eget. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
NTI Gymnasiet Macro AB har ansökt hos Skolinspektionen om att få starta 
Naturvetenskapsprogrammet from läsåret 2022/2023 vid NTI Gymnasiet i Södertälje. 
Skolinspektionen ger Södertälje kommun samt närliggande kommuner möjlighet att yttra sig för att få 
underlag som skall ligga till grund för beslut. Kommunernas yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för kommunalt driven verksamhet. 

Förvaltningen bedömer att en uppstart av Naturvetenskapsprogrammet vid NTI Gymnasiet i 
Södertälje inte skulle medföra några negativa följder för Nykvarns kommun varken organisatoriskt, 
ekonomiskt eller pedagogiskt. Förvaltningen ställer sig positiv till en uppstart av programmet, bland 
annat då det för kommunens elever skulle medföra möjlighet att kunna genomföra utbildningen inom 
kort reseavstånd samt att Nykvarns kommun inte bedriver gymnasieverksamhet i egen regi. 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 - Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 2021:648, Ansökan 
från NTI Gymnasiet Macro AB om godkännande för utökning av gymnasieskola i Södertälje 
kommun. 
Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen dnr 2021:648, Ansökan från NTI Gymnasiet Macro 
AB om godkännande för utökning av gymnasieskola i Södertälje kommun. 
Remiss från Skolinspektionen dnr 2021:648, Ansökan om godkännande för utökning av 
gymnasieskola i Södertälje kommun.  
Ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola. 
Nuvarande antal elever vid NTI Södertälje. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 
Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 – 2021-05-03 
(individärenden). 

Beskrivning av ärendet 

§ 12 
UN/2021:7 

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

(Rättad) Beslut om delvis 
distansundervisning för elever på 
högstadiet perioden 2021-03-15 - 2021-04-
04 

2021-03-11 

§ A16 Träffa/ingå 
personuppgiftbiträdes
avtal för kommunens 
räkning 

Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) - 
Microdeb 

2021-03-30 

§ B3 Undertecknande av 
generella avtal 

Avtal Express-Bild i Västerås AB 201-03-30 

§ 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 210412-
210418 

2021-04-01 

§ B3 Undertecknande av 
generella avtal 

Avtal (Supportavtal) - Foxway Education 2021-04-13 
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§ 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 210419-
210430 

2021-04-16 

§ 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 2021-05-03 - 
2021-05-28 

2021-04-30 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 53 
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 2021-03-23 §53 Riktlinjerför motverkan av 
mutor och jäv, inkom 2021-03-29 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-23 §54 Beslut om nya former av 
medboragardialog, återremiss, inkom 2021-03-29 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-23 §56 Internkontrollrapporter 2020 
för nämnderna och bolagen, inkom 2021-03-29 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-23 §59 Årsredovisning 2020 för 
Nykvarns kommun, inkom 2021-03-29 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 §34 Riktlinjer för motverkan av 
mutor och jäv, inkom 2021-04-15 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 §35 Beslut om nya former av 
medborgardialog, återremiss, inkom 2021-04-15 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 §37 Internkontrollraporter 2020 
för nämnderna och bolagen, inkom 2021-04-15 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 §40 Revisionsberättelser, 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för Nykvarns kommun, inkom 2021-04-15 

Granskning av detaljplan för Hökmossen 2b, UN/2021:50, inkom 2021-03-12 

Granskning av detaljplan för Berga Ö, UN/2021:54, inkom 2021-03-25 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Likvärdig skola 2021, Dnr 2021:0006270, UN/2021:37, inkom 
2021-03-17 
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Skolverkets besked om rättelse av beslut om statsbidrag, Likvärdig skola 2021, UN/2021:37, inkom 
2021-03-25 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Likvärdig skola 2021, Dnr 2021:0011791; UN/2021:37, inkom 
2021-04-12 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Kvalitetsstärkande åtgärder 2021, Dnr 2021:0006396, UN/2021:43, 
inkom 2021-03-18 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Läxhjälp 2021, Dnr 2021:0006273, UN/2021:40, inkom 2021-03-
24 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Högskolestudier specialpedagogik VT 2021, Dnr 2021:0006481, 
UN/2021:36, inkom 2021-04-08 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Lärarlyftet VT 2021, Dnr 2021:0006429, UN/ 2021:38, inkom 
2021-04-08 

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Lillhaga förskola, UN/2021:65, inkom 2021-04-07 

Offertredovisning från Nybo avseende förskola i Bergtorp, UN/2020:47, inkom 2021-04-09 
(sekretess) 

Överlåtelse av medlemsavtal daterat 2013-02-04 mellan Ifous AB och Nykvarns kommun, inkom 
2021-04-16 

Kontrollrapport Björkestaskolan, UN/2021:78, inkom 2021-04-20 

Svar från Näringslivs- och exploatieringskontoret rörande skrivelse från Turingeskolans elevråd, 
UN/2021:60, inkom 2021-05-04 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 54 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 
Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christine Dantoft (S) frågar hur regeringens vårändringsbudget påverkar skolväsendet i Nykvarn 
med anledning av de 350 miljoner kr till skolan för pandemin samt de 1,15 miljarder som tillförs till 
vuxenutbildningen. 

Utbildningschef Susanne Englund besvarar frågan med att förvaltningen återkommer med svar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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