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Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-02  
Tid och plats  
2021-03-02 klockan 16:30-19.35, presidiet i Konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 
digitalt via Teams, ajournering klockan 18.26-18.35 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Per Salberg (NP), Peter Palmér (NP), Joana Nilsson (S) § 17-28, Kent Jansson (SD), Malin 
Westergren (NP) 

Övriga närvarande 
Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan, ekonom, Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare och 
Björn Bergérus, nämndsekreterare närvarar i konferenssal Yngern. Ingela Netz, utredare deltar via 
Teams § 14-24 , Karin Witalis, lokalstrateg deltar via Teams § 14-18 samt § 23, Sylvia Krenn, Studie- 
och yrkesvägledare deltar via Teams § 25. 

Tid och plats för justering 
Justering sker 2021-03-02 i anslutning till sammanträdet i kommunhuset 

Justerade paragrafer 
§14-§28  

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 
2021-03-02 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-03-03 

Datum då anslaget tas ned 
2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 

Underskrift 

 _________________________________  
  



PROTOKOLL 
2021-03-02 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(19) 

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

§ 15 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 5 

§ 16 Utbildningschefen informerar .................................................................................................................... 6 

§ 17 Information: uppföljning av privata utförares verksamhet - skolskjuts ............................................... 7 

§ 18 Information: uppdrag från kommunstyrelsen om revidering av verksamhetsplan och detaljbudget 
för utbildningsnämnden 2021 ............................................................................................................................. 8 

§ 19 Beslutsuppföljning ....................................................................................................................................... 9 

§ 20 Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 ......................................................................... 10 

§ 21 Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten .......................................................................... 11 

§ 22 Internkontrollrapport 2020 för utbildningsnämnden ........................................................................... 12 

§ 23 Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i Bergtorp ................................................. 13 

§ 24 Yttrande gällande remiss, förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella 
minoritetsspråken (Isof) Ku2020/01900 ........................................................................................................ 14 

§ 25 Yttrande gällande remiss av promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 
skolan" U2021/00301 ........................................................................................................................................ 16 

§ 26 Anmälan av delegationsbeslut .................................................................................................................. 17 

§ 27 Inkomna protokoll och skrivelser ........................................................................................................... 18 

§ 28 Övriga frågor .............................................................................................................................................. 19 

 

  



PROTOKOLL 
2021-03-02 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(19) 

§ 14 
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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§ 15 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs. § 23 behandlas före § 19. 

Övriga frågor:  

Ann-Christine Dantoft (S) anmäler två övriga frågor till punkten ”övriga frågor”. Ena frågan berör 
gymnasiet, andra Lillhagaskolan.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 16 
Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

• Med anledning av att rektorskapet på Furuborgskolan och Björkestaskolan ska delas har en 
rekryteringsannons för en rektorstjänst publicerats.  

• Nya Lillhaga förskola står färdig hösten 2021. Utbildningsnämnden har inbjudits till ett 
platsbesök den 16 april. 

• Två nya biträdande rektorer för förskolan är anställda och börjar i maj 2021. 
• Klubben på Björkestaskolan bedriver en välbesökt verksamhet, som uppskattas av deltagarna. 
• Informerar om aktuellt läge med covid-19. 
• Inför våren finns behov av att öppna en tillfällig förskoleavdelning p.g.a. många sökande. 

Avdelningen planeras öppna på Lillhaga förskola i Furuborgskolans lokaler. 

Ingela Nets, utredare, informerar om ett enskilt skolskjutsärende. 

Beslutet skickas till 
Akten 

  



PROTOKOLL 
2021-03-02 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 7(19) 

§ 17 
Information: uppföljning av privata utförares 
verksamhet - skolskjuts 
Diarienummer: UN/2021:24 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Ingela Nets, utredare, informerar att 170 busskort beviljades höstterminen 2020 och att 195 busskort 
beviljats inför vårterminen 2021. Vidare informeras om den årliga uppföljningen med 
skolskjutsleverantören, Södertälje Taxi. Utföraren har 27 ordinarie skolskjuts och 17 omsorgselever. 3 
skolelever har ett tidsbegränsat beslut som följs upp under VT 2021. Kommunen har fått ett 
inkommet klagomål, som är hanterat.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 18 
Information: uppdrag från kommunstyrelsen om 
revidering av verksamhetsplan och detaljbudget för 
utbildningsnämnden 2021 
Diarienummer: UN/2020:153 

Beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Susanne Englund, utbildningschef och Josefine Alan, ekonom, informerar om kommunstyrelsens 
beslut 2021-01-19 § 9 ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021”, som begär av 
utbildningsnämnden att revidera verksamhetsplan och detaljbudet 2021. Vidare informeras om 
förändrade ekonomiska förutsättningar för utbildningsnämnden samt förslag till åtgärder som 
övervägs vid en ansträngd ekonomi. Ny budget med nya förutsättningar behandlas på 
utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2021. Vidare kommer revisionsbyrån PWC att anlitas 
för en analys av nämndens ekonomi. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 19 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-03-02 och Informationsuppföljning 2021. 
Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare, redogör för den skrivelse från elever som efterfrågades av Malin 
Westergren (NP) vid nämndsammanträdet 2021-01-12. Förvaltningen ska återkoppla vid senare 
sammanträde hur skrivelsen behandlats efter att den vidarebefordrades av dåvarande ordförande för 
utbildningsnämnden, Thomas Wiberg (NP), till samhällsbyggnadsavdelningen  

Beslutsunderlag 
Beslutsuppföljning 2021-03-02 
Informationsuppföljning 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 20 
Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 
Diarienummer: UN/2021:22 

Beslut 
Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
En samlad målbedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har god 
måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål förutom målet god ekonomisk hushållning. Fasta 
kostnader, som finns vid främst köp av verksamhet, har ökat mer än förväntat och ett underskott har 
genererats. Det sammanlagda resultatet per den 31 december 2020 inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområe visar ett underskott mot budget med ca 12,9 mkr. De egna verksamheterna har 
dock som helhet inget underskott. 

Under 2020 har verksamheten haft i uppdrag att effektivisera i alla delar för en budget i balans. Det 
arbetet fortsätter även 2021. 

Ajournering: 18.26-18.35 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 – Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 
Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2020 
Bilaga - Uppföljning av bilagor till detaljbudget 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 21 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2021:3 

Beslut 
Ekonomiska uppföljningen för januari 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 första 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 4,9 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 – Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden januari 2021 
Ekonomisk uppföljning januari 2021 - Utbildningsnämnd 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ansvarig ekonom 
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§ 22 
Internkontrollrapport 2020 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2021:25 

Beslut 
Internkontrollrapport 2020 för utbildningsnämnden godkänns. 

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 ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska 
ledningen som för förvaltningen. Kommunallagen ställer krav på att kommunens styrelse och 
nämnder har en tillräcklig internkontroll. 

Utbildningskontoret redovisar nu resultatet av internkontrollarbetet 2020 och förvaltningen föreslår 
att utbildningsnämndes godkänner internkontrollrapport 2020. 

Kontoret har identifierat 21 risker, varav 10 är kommungemensamma och tas om hand inom ramen 
för ordinarie hantering av kommungemensamma risker. Övriga 11 risker har följts upp och är 
omhändertagna. Slutsatsen är att utbildningskontoret har en god intern kontroll och i hanteringen av 
de kommunövergripande riskerna involveras utbildningskontoret på samma sätt som övriga kontor. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2020 för utbildningsnämnden 
Internkontrollrapport 2020 för utbildningsnämnden, med bilaga: Internkontrollrapport 
Kommungemensamma risker 2020 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Rektorer för skolor och förskolor 
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§ 23 
Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola 
i Bergtorp 
Diarienummer: UN/2020:47 

Beslut 
Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i Bergtorp antas. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Nykvarns kommun är under tillväxt och har sedan 2014 haft en stor befolkningsökning. En ny 
förskola med åtta avdelningar behöver därför byggas och den behöver vara klar till januari 2023. 
Kommunen har tagit fram en detaljplan för en förskola i Bergtorp och planeringen är att den nya 
förskolan ska ha plats för cirka 140 barn. Utbildningsnämnden har tillsammans med 
Näringslivskontoret tagit fram en projektbeställning till Nybo. I projektbeställningen föreslår 
förvaltningen val av leverantör och koncept samt att Riktlinjer för funktionsprogram för förskolor ska 
vara vägledande i byggnationen. Beställningen till Nybo innehåller också en tidplan som innebär att 
Nybo efter utbildningsnämnden antagit projektbeställningen tar fram en uppskattad kostnad för att 
projektera och bygga förskolan, inklusive driftskostnad. Byggstart behöver vara 1 september 2021 för 
att förskolan ska bli klar i tid till januari 2023. Förvaltningen bedömer att utbildningsnämnden ska 
anta projektbeställningen till Nybo. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-01-28 – Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i Bergtorp 
Projektbeställning - Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i Bergtorp 
Riktlinje för funktionsprogram, pedagogiska miljöer förskola 

Beslutet skickas till 
Nykvarnsbostäder AB 
Akten 
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§ 24 
Yttrande gällande remiss, förslag till handlingsprogram 
för bevarande av de nationella minoritetsspråken (Isof) 
Ku2020/01900 
Diarienummer: UN/2020:173 

Beslut 
Förvaltningens yttrande antas som eget. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Nykvarns kommun har av regeringen tillsammans med flertalet kommuner utsetts som remissinstans 
för Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella 
minoritetsspråken.  

En stor del av handlingsplanens innehåll har behandlats tidigare i andra remisser. I de förslag som 
kvarstår att yttra sig om i denna remiss är fokus på statligt inrättat och organiserat kunskaps- och 
utvecklingsstöd för kommuner och andra aktörer som tar/får ansvar för minoritetsspråkens 
bevarande och revitalisering. Dessutom finns förslag som rör barn och elevers möjligheter att studera 
nationella minoritetsspråk i skolan, dels som modersmål, dels som modernt språk.  

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att besvara remissen för Nykvarns kommun. Ansvarig utredare 
har i arbetet också hämtat in allmän information från kommunens ansvariga för finskt 
förvaltningsområde. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som 
eget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Yttrande gällande remiss, förslag till handlingsprogram för bevarande av de 
nationella minoritetsspråken (Isof) Ku2020/01900. 
Yttrande gällande remiss, förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella 
minoritetsspråken (Isof) Ku2020/01900. 
Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken (Isof). 
Remiss från Institutet för språk och folkminnen (Isof) om Förslag till handlingsprogram för 
bevarande av de nationella minoritetsspråken. 
Remissmissiv, förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Isof 
Ku2020-01900. 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 
Yttrande gällande remiss av promemoria ”Ökad kvalitet 
i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" U2021/00301 
Diarienummer: UN/2021:14 

Beslut 
Förvaltningens remissvar antas som eget. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Regeringskansliet har gett Nykvarns kommun möjlighet att yttra sig angående promemoria ”Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan”. 

Förvaltningen har inga synpunkter och föreslår att utbildningsnämnden antar förvaltningens remissvar 
som eget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Remissvar gällande promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 
skolan" U2021/00301 
Remissvar gällande promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" 
Promemoria - ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” 
Remiss av promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" 
Remissmissiv, ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 
Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-01-12 – 2021-03-01 
(individärenden). 

Beskrivning av ärendet 
§ A16 Träffa/ingå 

personuppgiftbiträdesa
vtal för kommunens 
räkning 

Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) - 
Microdeb 

2021-01-18 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 27 
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 2021-02-04 § 7 Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan med detaljbudget 2021. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-16 § 29 Policy för fastigheter och 
lokaler samt lokalförsörjningsprocess. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-16 § 32 Gemensamma 
planeringsförutsättningar 2022 med utblick 2023-2024 för kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-16 § 43 Medborgarförslag, en riktig 
gymnastikhall i Nykvarn. 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Mindre barngrupper 2019/2020, Diarienummer 2020:0033268, 
UN/2019:59. 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Lågstadiesatsningen 2019, Diarienummer 2020:0035453, 
UN/2019:82. 

Skolverkets beslut om statsbidrag, Läslyftet HT 2019/2020, Diarienummer 2020:0027320, 
UN/2019:21. 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, UN/2021:23. 

Information om nytt underbiträde och ändringar rörande underbiträden från januari 2021 (Gleerups), 
UN/2021:17. 

Dataskyddsombudets årsrapport för året 2020, inkom 2021-02-12. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 28 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 
Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christine Dantoft (S) frågar: 

• Hur jobbar förvaltningen med att öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning, då 
ca en tredjedel av eleverna inte avslutar gymnasiet? 

• Stämmer det att en klass på Lillhagaskolan haft många vikarier senaste två läsåren? 

Utbildningschef Susanne Englund besvarar frågan om gymnasiet med att en analys har gjorts och att 
framtagande av en handlingsplan för att fler skall fullfölja sin gymnasieutbildning pågår. Rapporten 
kommer att redovisas. Vidare stämmer uppgiften att en klass på Lillhagaskolan haft många vikarier. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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