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Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-16  
Tid och plats  
2021-03-16 klockan 16:30-18.20, presidiet i Konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 
digitalt via Teams, ajournering klockan 17.50-17.55. 

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) § 29-33, Malin Westergren 
(NP) ersätter Thomas Wiberg § 34-39 

Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Palmér (M), Kent Jansson (SD), Malin Westergren (NP) § 29-33 

Övriga närvarande 
Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan, ekonom och Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare 
närvarar i konferenssal Yngern. Stefan De Giorgio, Tf. fastighetschef närvarar i konferenssal Yngern § 
29-32. Ingela Netz, utredare deltar via Teams § 29-31. Lena Carlsson, Tf. verksamhetschef för 
elevhälsan deltar via Teams § 35.  

Tid och plats för justering 
2021-03-16 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 
§29-§39  

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Lembit Vilidu (M), Tf. Ordförande 

 __________________________________________  
Ann-Christine Dantoft (S), Justerare 

  



PROTOKOLL 
2021-03-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(16) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-03-17 

Datum då anslaget tas ned 
2021-04-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 

Underskrift 

 _________________________________  
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Innehållsförteckning 
§ 29 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare ..................................................................................... 4 

§ 30 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 5 

§ 31 Utbildningschefen informerar .................................................................................................................... 6 

§ 32 Beslutsuppföljning ....................................................................................................................................... 7 

§ 33 Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten ............................................................................ 8 

§ 34 Revidering av verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 enligt uppdrag 
från kommunstyrelsen 2021-01-19 .................................................................................................................... 9 

§ 35 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2020 .................................... 11 

§ 36 Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021................. 13 

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut .................................................................................................................. 14 
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§ 39 Övriga frågor .............................................................................................................................................. 16 
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§ 29 
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 

  



PROTOKOLL 
2021-03-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(16) 

§ 30 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Övriga frågor:  

Ann-Christine Dantoft (S) anmäler en fråga till punkten ”övriga frågor” rörande Lillhagaskolan. Bengt 
Lindén (NP) anmäler en övrig fråga rörande Bergtorp. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 31 
Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Ingela Nets, utredare, informerar om anmälningsärenden till huvudmannen under 2020 rörande 
kränkande behandling, synpunkter/klagomål samt anmälningar till skolinspektionen. 

20 anmälningar om kränkande behandling inkom under 2020, varav 3 härrör till händelser 2019. 

18 st. synpunkter/klagomål inkom under 2020, varav en skickades vidare till skolinspektionen, som 
återsände ärendet till huvudmannen. Av de 18 synpunkterna/klagomålen var 6 st. relaterade till 
lokaler/skolgårdar, 3 st. coronarelaterade, 3 st. relaterade till skolskjuts/buss och 3 st. 
elev/personalrelaterade. 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

• Uppföljning av Turingeskolans elevråds skrivelse, som behandlades under punkten 
informationsuppföljning vid nämndsammanträdet 2021-03-02, görs vid ett senare 
sammanträde. 

• Beslut om distansundervisning på Lillhagaskolan pga covid-19 perioden 2021-03-15-2021-03-
28. 

• Länstidningen och rapporteringen kring Lillhagaskolans neddragningar. 
• Den externa utredningen av nämndens ekonomi, som genomförs av PwC är påbörjad. 

Utbildningsnämndens får en redovisning av en första analys på utbildningsnämndens 
sammanträde i maj. 

• Intervjuer pågår gällande tillsättning av rektor för Björkestaskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 32 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-03-16 och Informationsuppföljning 2021. 

2019-11-18, med uppdatering av presidiet 2020-11-23, fick förvaltningen i uppdrag att redovisa för 
nämnden vad som ingår i hyran och vad som ingår i investeringskostnad/driftskostnad gällande 
upprustning av skolgårdar. Stefan De Giorgio, Tf. fastighetschef, informerar om vilka tjänster som 
ingår och inte ingår i hyran. 

2021-01-12 fick utbildningskontoret i uppdrag ”att ta fram en redovisning av vad snittpriset i 
gymnasiet är, baserat på uppgifter i UEDB i oktober 2020, som kan jämföras med snittpriset i budget 
för 2020, budget för 2021 samt utfall av kostnader 2020 enligt fakturor.” Josefine Alan, ekonom, 
redovisar snittpriset per elev och år för 2020 och hur detta korrelerar med den budget som lagts för 
2020 och för 2021. 

Handlingar i ärendet 
Beslutsuppföljning 2021-03-16 
Informationsuppföljning 2021  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 33 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2021:3 

Beslut 
Ekonomiska uppföljningen för februari 2021 godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
I budget 2021 har ersättning till de egna verksamheterna minskats för att ge möjlighet att göra en 
rimlig budgetering för köp av verksamhet. Budgeten beslutades på utbildningsnämnden i januari 2021 
men är under utredning för en revidering, detta då kostnaderna för köp av verksamhet blev dyrare 
2020 än vad som förutsågs när budgeten beräknades. 

För de förstå två månaderna 2021 görs ingen övergripande årsprognos. Denna kommer först i 
samband med marsuppföljningen. En prognos är dock gjord för köp av verksamhet som hjälp i 
arbetet med att revidera budget 2021 och hitta ytterligare åtgärder på central nivå. Prognosen för köp 
av verksamhet visar på ett underkott på totalt ca 3,3 miljoner. Ett flertal åtgärder för att minska dessa 
kostnader är planerade liksom det arbetas med åtgärder för att minska även andra centrala kostnader.   

I och med att skolpengen minskades till de egna verksamheterna behöver ytterligare åtgärder vidtas på 
samtliga förskolor och grundskolor i kommunen. Rektorerna har lagt en budget 2021 som är i balans 
och i samband med detta identifierat vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att denna 
budget ska hålla. Totalt handlar det om ett krav på minskade kostnader med ca 6 miljoner kronor för 
de egna verksamheterna.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 – Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden februari 2021 
Ekonomisk uppföljning februari 2021 - Utbildningsnämnd 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ansvarig ekonom 
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§ 34 
Revidering av verksamhetsplan och detaljbudget för 
utbildningsnämnden 2021 enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen 2021-01-19 
Diarienummer: UN/2020:153 

Beslut 
Reviderad verksamhetsplan med detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 fastställs. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 19 januari 2021 att uppmana 
utbildningsnämnden att revidera: 

a. sin detaljbudget för att fördela budgetramen med utgångspunkt i faktiska kostnader 
av köp av verksamhet, samt att minska budgetramen för utbildningsnämndens 
övriga verksamheter i motsvarande mån i syfte att nå en budget i balans. 

b. sin verksamhetsplan och komplettera den med flera relevanta ekonomiska mått och 
aktiviteter i syfte att förbättra nämndens hantering av underskottet som 
prognostiserats för nämnden (dnr KS/2020:523). 

Ett förslag på reviderad detaljbudget med fokus på kostnader för köp av verksamhet är framtaget. 
Förslaget innebär i korthet: 

• ökade budgeterade intäkter i form av främst ökat statsbidrag ifrån den så kallade 
skolmiljarden, som för Nykvarns del innebär knappt 1,4 miljoner, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att medlen tilldelas utbildningsnämnden.  

• ökade budgeterade kostnader inom köp av verksamhet på totalt ca 2,8 miljoner. 
• minskat anslag till grundsärskolan på 250 tkr. 
• minskat anslag till förskolan med 1 mkr. 
• minskad extern skolpeng inom förskolan motsvarande det minskade anslaget ovan. En 

minskning kan som tidigast ge utslag från maj 2021, vilket ger minskade kostnader inom köp 
av förskolverksamhet på ca 400 tkr.  

Utbildningskontoret har anlitat en oberoende aktör för att göra en översyn och en analys av 
nämndens ekonomi. Genom analysen får kommunen en objektiv bild av nämndens resursåtgång samt 
en bild av utgångsläget för nämnden inför det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Arbetet görs i flera steg med en demografisk tillbakablick, en nulägesanalys samt en fördjupad 
verksamhetsanalys. En första rapport presenteras för nämnden i maj. 
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Ajournering: 17.50-17.55 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 – Revidering av verksamhetsplan och detaljbudget för 
utbildningsnämnden 2021 
Reviderad verksamhetsplan med detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-02 § 18 Information: uppdrag från kommunstyrelsen 
om revidering av verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19 § 9 Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan med detaljbudget 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insatser (EMI) 2020 
Diarienummer: UN/2021:21 

Beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020 godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen är en kvalitetsrapport för elevhälsans medicinska insatser i Nykvarn under 
kalenderåret 2020. Den beskriver den hälso- och sjukvård som utförts i skolorna ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv vilket innebär att vi ska ha mål och strategier för att eleverna ska få en god 
och säker vård och för att vårdskador ska undvikas. När rätt person gör rätt insatser på rätt tid kan vi 
undvika att någon drabbas av en vårdskada. 

För att uppnå det har vi utgått från: 

1. EMI personalens kompetens  

2. Nyckeltal  

3. En likvärdig- och säker vård till alla elever 

4. Skolsköterskemottagningen 

5. Rapportera medicinska avvikelser 
 

Vi vill skapa grundförutsättningar för att alla elever ska få en likvärdig elevhälsa genom att utarbeta 
rutiner och gemensamma arbetssätt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Skolsköterskor 
och skolläkare är hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i den samlade elevhälsan på skolan och utgår 
från basprogram och årshjul. I Nykvarn erbjuds alla elever i grundskolan tre hälsobesök till 
skolsköterskan med hälsokontroller. Hälsoenkäter ingår i åk 4 och 7. Vi fortsätter det nationella 
vaccinationsprogrammet för barn som påbörjas på BVC och ska även utföra enklare sjukvårdande 
insatser.  

Deras nyckeltal fortsätter att stiga med ökad inflyttning och fler elever vilket kan äventyra 
patientsäkerheten och något som behöver beaktas. 

Inkomna avvikelserapporter har sammanställts, analyserats och har återgetts till verksamheten för att 
undvika att de upprepas. Ingen avvikelse har lett till allvarlig vårdskada. 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans 
medicinska insatser 2020. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-02-26 – Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 
2020 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2020 

Beslutet skickas till 
Elevhälsan 
Utbildningskontoret inklusive rektorer 
Akten 
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§ 36 
Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 
Diarienummer: UN/2021:23 

Beslut 
Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 tilldelas 
utbildningsnämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 
den så kallade skolmiljarden fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6-19 år. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. För Nykvarns kommun uppgår statsbidraget till 
1 362 579 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en under juni 2021. 

Statsbidraget riktar sig mot skolväsendet varför kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska 
tillfalla utbildningsnämnden. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 – Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 
Besked om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Fördelat belopp per kommun - tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 
Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-03-01 – 2021-03-14 
(individärenden). 

Beskrivning av ärendet 

§ B3 Undertecknande av 
generella avtal 

Avtal 1651077 med PwC rörande uppdrag 
att genomföra en extern analys av 
utbildningsnämndens verksamhet 

2021-03-01 

§ 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 2021-03-15 - 
2021-03-28 

2021-03-11 

§ B3 Undertecknande av 
generella avtal 

Förlängning av avtal Nykvarns kommun 
avseende pedagogiskt stöd, Unikum 
förskola 

2021-03-12 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 38 
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 kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-04 § 12 Kostpolicy för Nykvarns 
kommun, inkom 2021-03-09 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-04 § 22 Policy för fastigheter och 
lokaler samt lokalförsörjningsprocess, inkom 2021-03-09 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Bättre språkutveckling i förskolan 2021, Diarienummer 
2021:0006280, UN/2021:39 

Beslutet skickas till 
Akten 

  



PROTOKOLL 
2021-03-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(16) 

§ 39 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 
Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Dantoft (S) frågar hur stämningen är bland personal på Lillhagaskolan med anledning av 
de skriverier som ägt rum. 

Utbildningschef Susanne Englund besvarar frågan att skriverier självfallet påverkar, men att skolan 
hanterar detta. 

Bengt Lindén (NP) frågar om förvaltningen har någon uppfattning om antalet elever som tillkommer 
med anledning av nybyggnationen av bostäder i Bergtorp. 

Utbildningschef Susanne Englund informerar att kommunen använder sig av SCB:s 
befolkningsprognoser, som uppdateras allteftersom. Utöver detta gör kommunen även egna 
beräkningar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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