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Utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28  

Tid och plats  

2021-09-28 klockan 16:30-19:25 i mötesrum Yngern, kommunhuset, och på distans via Teams, 
ajournering klockan 18.10-18.25 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Palmér (NP) på distans, Åsa Sternrot (NP) på distans, Joana Nilsson (S) på distans, Kent 
Jansson (SD) på distans 

Övriga närvarande 

Susanne Englund utbildningschef, Björn Bergérus nämndsekreterare, Ibrahim Abdallah 
nämndsekreterare, Josefine Alan ekonom, Sylvia Krenn gymnasie- och vuxenutbildningsansvarig §§ 
75-83, Ingela Netz på distans, utredare §§ 75-80 samt Samir Sandberg på distans, PwC §§ 75-77 

Tid och plats för justering 

2021-09-30 17:00 i kommunhuset, Nykvarn 

Justerade paragrafer 

§§ 75 - 88, varav §§ 81, 83 - 84 direktjusterade i eget protokoll 

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-10-01 

Datum då anslaget tas ned 

2021-10-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 75 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
torsdagen den 30 september kl. 17:00 i kommunhuset 

Sammanfattning 

Mötet öppnas. Upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande utses att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll torsdagen den 30 september kl. 17:00 i kommunhuset 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 76 
Fastställande av dagordningen 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs. Inga övriga frågor anmäls. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 77 
Information: PwC:s rapport del 2 - ekonomisk analys av 
utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2021:57 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Samir Sandberg från PwC presenterar del 2 av PwC:s ekonomiska analys av utbildningsnämnden. Del 
1 presenterades på utbildningsnämnden 2021-05-04. 

Den av utbildningskontoret beställda rapporten är en den del av åtgärderna i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 § 9 för verksamhetsplan och detaljbudget 2021, där 
utbildningsnämnden uppmanades 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 verksamhet 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 prognosticeras för nämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 78 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

a) Gällande informationsuppföljning: Dokumentet " Riktlinjer och placeringsregler inom 
förskola och fritidshem" kommer att revideras och beslutas om på nämnden 2021-10-20 

b) Gällande pandemin med Covid-19: Antalet rapporterade fall i regionen i samtliga 
åldersgrupper visar en tydlig nedgång. Totala andelen färdigvaccinerade i Nykvarns kommun 
(alla åldrar) är 74%. Planering pågår för samarbete mellan elevhälsa och regionen gällande 
vaccinering av 12-15-åringar.  

c) Kostenheten byter namn till "Måltidsenheten", där verksamhetchefens titel blir ”måltidschef” 
istället för det tidigare ”kostchef”. 

d) Utbildningskontoret har tagit fram en folder hur vi arbetar med Trygghet och Arbetsro i 
grundskolorna. Foldern är klar inom kort. Motsvarande folder för förskolorna håller på att tas 
fram. 

e) 2021-10-06 kl 15.15 invigs nya Lillhaga förskola. 
f) Utbildningschefen informerade om en planerad omorganisation där kulturskolan och 

fritidsfabriken föreslås ligga under utbildningschefen från och med den 2021-10-15.  
g) Utredare Ingela Netz redogör för inkomna synpunkter, klagomål och anmälningsärenden 

under hösten 2021. 
h) Gymnasie- och vuxenutbildningsansvarig Sylvia Krenn redogör för 

vuxenutbildningsverksamheten med statistik från 2019-2020. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 79 
Information: Revidering av utbildningsnämndens reglemente 
Diarienummer: UN/2021:119 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns.  

Sammanfattning 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om att nämndernas reglementen, inklusive 
utbildningsnämnden, reviderats och godkänts av kommunfullmäktige 2021-06-17 § 82 

Reglementen och delegationsordningar behöver regelbundet uppdateras för att vara i linje med 
förändringar inom ansvarsområden eller verksamheterna som politiska beslut lett till. Därför har 
centrala förvaltningen tittat på samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen. Då samtliga 
reglementen och delegationsordningar planeras att bli reviderade från grunden i samband med den 
nya mandatperioden har endast konkreta felaktigheter uppmärksammats, inte själva strukturen på 
dokumenten eller andra utvecklingsmöjligheter. 

Texten kring kommunens styrmodell har uppdaterats för att vara förenlig med den nya strukturen. 
Ändringar har även gjorts baserat på rekommendationer från revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Texter kopplade till medborgarförslag har tagits bort, då formatet 
för detta regleras i Riktlinjer för svar på medborgarförslag och motioner fram till den 30 september 
2021, då medborgarförslag övergår till e-förslag. 

Förvaltningen har bedömt att gjorda korrigeringar uppdaterar samtliga reglementen och underlättar 
för att få en samlad bild över instansernas ansvarsområden.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-04-19, Revidering av nämndernas reglementen och kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Reglemente för utbildningsnämnden antagen 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 (till kommunstyrelsen) - Revidering av nämndernas reglementen och 
kommunstyrelsens delegationsordning 
Förslag på reglemente för utbildningsnämnden 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 82 Revidering av nämndernas reglementen 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 112 Revidering av reglementena och kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Revisionsskrivelse – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 80 
Information: Kvalitetsrapport Grundskolan läsår 2020/2021 
Diarienummer: UN/2021:118 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Utredare Ingela Netz redogör för Kvalitetsrapport för grundskolan läsåret 2020/2021.  

Kvalitetsrapport för Förskola och fritidshem läsår 2020/2021 kommer att redogöras för på 
utbildningsnämnden 2021-10-20. 

Handlingar i ärendet 

Kvalitetsrapport Grundskola läsår 2020/2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 81 
Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning 
per 31 augusti 
Diarienummer: UN/2021:59 

Sammanfattning 

§ 81 direktjusterades i anslutning till sammanträdet och återfinns i eget protokoll (Protokoll UN 2021-
09-28 §§ 81, 83-84 direktjusterat).  
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§ 82 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Beslutsuppföljningen godkänns. 
2. Informationsuppföljningen – lämnad under § 78 Utbildningschefen informerar – godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-09-28. Informationsuppföljningen 
redogjordes för under utbildningschefens informationspunkt (§ 78). Samtliga punkter är eller kommer 
till nästa nämnd att vara åtgärdade. 

Riktlinjer och placeringsregler inom förskola och fritidshem" kommer att revideras och beslutas på 
nämnden 2021-10-20 (fråga från Malin Westergren (NP) vid utbildningsnämnden 2021-06-21 § 74). 

Uppdrag från utbildningsnämnden 2021-06-08 § 61 om utredning av mer kostnadseffektiva alternativ 
för byggnation av ny förskola Bergtorp har gjorts och presentades under § 85 Upphandling av 
förskola Bergtorp. 

Uppdrag från utbildningsnämnden 2021-06-08 § 62 om förslag på redovisningen av ”övriga 
kostnader” har inletts och presenterades under § 81 Utbildningsnämndens delårsrapport med 
budgetuppföljning per 31 augusti. 

Handlingar i ärendet 

Beslutsuppföljning 2021-09-28 
Informationsuppföljning 2021 -09-28 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 83 
Rekommendation - Prislista för gymnasieskolan i 
Stockholmsregionen 2022 
Diarienummer: UN/2021:107 

Sammanfattning 

§ 83 direktjusterades i anslutning till sammanträdet och återfinns i eget protokoll (Protokoll UN 2021-
09-28 §§ 81, 83-84 direktjusterat).  
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§ 84 
Yttrande gällande remiss, detaljplan cementen 1 och 2 och del 
av nykvarn 1:74 
Diarienummer: UN/2021:92 

Sammanfattning 

§ 84 direktjusterades i anslutning till sammanträdet och återfinns i eget protokoll (Protokoll UN 2021-
09-28 §§ 81, 83-84 direktjusterat).  
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§ 85 
Upphandling av förskola i Bergtorp (SEKRETESS) 
Diarienummer: UN/2020:47 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) får i uppdrag att göra en öppen upphandling av förskolan i Bergtorp 
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). 

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 inkom 2021-04-09 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.  

2021-06-08 återremitterades ärendet till förvaltningen för att utreda andra mer kostnadseffektiva alternativ 
för byggnation (UN/2021-06-08 § 61). Förvaltningen har nu undersökt andra och likvärdiga alternativ, 
bland annat i angränsande kommun (Strängnäs). På förvaltningens begäran har Nybo också inkommit med 
ny offert utifrån ny kunskap om markförhållandena. Den nya offerten uppfyller ställda krav inom given 
investeringsram. 

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

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-09-08 – Upphandling av förskola i Bergtorp 
Ny offertredovisning från Nybo avseende förskola Bergtorp, Fsk-210913 Rev 6 (SEKRETESS) 
Projektbeställning till Nybo avseende offert för förskola i Bergtorp 
Riktlinje för funktionsprogram, pedagogiska miljöer förskola 
Protokollsutdrag UN 2021-06-08 § 61 – återremiss för ytterligare utredning av alternativ 
Protokollsutdrag UN 201-05-04 § 48 – bordläggning och uppdrag om uppdaterad befolkningsprognos  
Protokollsutdrag UN 2021-03-02 § 23 – projektbeställning till Nybo avseende offert 
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Beslutet skickas till 

Nykvarnsbostäder AB 
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 86 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-06-08 – 2021-09-24 enligt bilaga 
”Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2021-09-28”.  

För ärende UN/2021:120 ”Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar” 
tar utbildningsnämnden del av delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 – 2021-09-24 enligt samma 
bilaga. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 87 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2021:5 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Sammanfattning 

De protokoll och skrivelser av intresse för utbildningsnämnden som inkommit mellan 2021-06-09 - 
2021-09-27 har bifogats med mötets handlingar: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 112 Revidering av 
reglementena och kommunstyrelsens delegationsordning, inkommen 2021-06-09. 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 114 Revidering av 
riktlinjer för service och bemötande, inkommen 2021-06-09. 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 118 Tolkning av 
arvodesreglementet avseende ordförandeskap i utbildningsnämnden, inkommen 2021-06-09. 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 121 Delårsrapport per 
den sista mars Nykvarns kommun, inkommen 2021-06-09. 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 122 Revidering av 
finansiella mål och budget för 2021 samt revidering av investeringsbudget, inkommen 2021-
06-09 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 82 Revidering av 
nämndernas reglementen, inkommen 2021-06-24. 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 83 Delårsrapport per 
den sista mars Nykvarns kommun 2021, inkommen 2021-06-24. 

8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 84 Revidering av 
finansiella mål och budget för 2021 samt revidering av investeringsbudget, inkommen 2021-
06-24. 

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 92 Underhållsplaner 
för Nykvarns fastigheter, inkommen 2021-06-24. 

10. Skolverkets beslut om statsbidrag, Mindre barngrupper HT 2021 Dnr 2021:0012388, 
UN/2021:111, inkommen 2021-06-11. 

11. Skolverkets beslut om statsbidrag, Lärarassistenter VT 2021 Dnr 2021:0017633, UN/2021:87, 
inkommen 2021-06-16. 

12. Skolverkets beslut om statsbidrag, Karriärtjänster VT 2020/2021 Dnr 2021:0017607, 
UN/2021:86, inkommen 2021-06-17. 

13. Skolverkets beslut om statsbidrag, Lärarlönelyftet VT 2020/2021 Dnr 2021:0020470, 
UN/2021:95, inkommen 2021-06-23. 
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14. Skolverkets beslut om statsbidrag, redovisning av Högskolestudier specialpedagogik 2020 Dnr 
2021:0012730, UN/2020:41, inkommen 2021-07-01. 

15. Skolverket - Brev till huvudmän, samordnare för elever som är nyanlända eller har annat 
modersmål än svenska, handlingsnr UN2021:1208 och UN2021:1209, inkomna 2021-06-16. 

16. Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2020, handlingsnr UN2021:1220, inkommen 
2021-06-17. 

17. Skolinspektionen - Granskning av huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdiga betyg, 
UN/2021:113, inkommen 2021-06-23. 

18. Skolverket - Utökad satsning av statliga stödet till skolväsendet "skolmiljarden", UN/2021:23, 
inkommen 2021-07-01. 

19. Skolinspektionens beslut om ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB om utökning av 
gymnasieskola i Södertälje, UN/2021:34, inkommen 2021-09-17. 

20. Skolinspektionens beslut om ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
gymnasieskola i Södertälje, UN/2021:31, inkommen 2021-09-24. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 88 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga anmäls.  

Mötet avslutas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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