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Utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28  

Tid och plats  

2021-09-28 klockan 16:30-19:25 i Yngern och 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), Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

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

Övriga närvarande 

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

Tid och plats för justering 

2021-09-28 i kommunhuset, i anslutning till sammanträdet 

Justerade paragrafer 

§§ 81, 83-84  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, 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 

2021-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-09-29 

Datum då anslaget tas ned 

2021-10-21 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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Innehållsförteckning 
Förstasida 1 

Anslagsbevis 2 

Innehållsförteckning 3 

§ 81 Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per 31 augusti ..................................... 4 

§ 83 Rekommendation - Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 ................................... 5 

§ 84 Yttrande gällande remiss, detaljplan cementen 1 och 2 och del av nykvarn 1:74 .............................. 7 
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§ 81 
Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning 
per 31 augusti 
Diarienummer: UN/2021:59 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. godkänna utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 augusti 2021  
2. överlämna utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 augusti 

2021 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I delårsrapporten görs en sammanfattning av verksamhetsåret fram till och med augusti med 
måluppföljning på samtliga strategiska mål.  

Utbildningsnämnden har en god eller mycket god måluppfyllelse på samtliga mål utom god 
ekonomisk hushållning som bedöms som acceptabel.  

I juni 2021 togs en åtgärdsplan fram som för verksamheten totalt medför ett utfall i balans med 
budget vid årsskiftet.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-09-20 - Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 
mars 2021 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Utbildningsnämnd 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

  



 
PROTOKOLL 

2021-09-28 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(8) 

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

 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Rekommendationen att prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig 
uppräkning om 1,5 procent antas. 

2. Rekommendationen att Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turistprogrammet räknas upp med 
3 procent 2022 antas. 

3. Rekommendationen att programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022 antas. 
4. Rekommendationen att strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent 

antas. 
5. Rekommendationen, att ett enhetligt pris för inriktningen mindre undervisningsgrupper utgår 

i prislistan och ersätts med individuellt tilläggsbelopp, antas. 

Sammanfattning 

Enligt samverkansavtalet inom regionen Storsthlm ska en årlig översyn av uppräkningen göras av 
programpriser för gymnasieskolan. Priser skiljer sig åt beroende på gymnasieprogram. 
Beräkningsunderlaget tar hänsyn till personalkostnader, lokaler, matinköp och övriga kostnader. 
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 
gemensamma prioriteringar. 

I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning beskrivs att avtalsparterna årligen ska besluta om 
eventuell justering av programpris för respektive utbildning efter förslag från Storsthlm. Storsthlm 
beslutade 10 juni 2021 att rekommendera samverkanområdets kommuner att anta föreslagna priser 
för gymnasieskolan 2021 baserat i sin helhet med följande förändringar: 

• Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittslig uppräkning om 1,5 procent. 
• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 
2022. 

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1000 kr 2022. 
• Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent. 
• Enhetspriser för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-08-20 – Rekommendation, prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 
2022 (S/21/0053). 
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022 (S/21/0053). 
Rekommendation av prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 (S/21/0053) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Storsthlm 
Akten 
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§ 84 
Yttrande gällande remiss, detaljplan Cementen 1 och 2 och del 
av Nykvarn 1:74 
Diarienummer: UN/2021:92 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. anta yttrandet avseende remiss detaljplan Cementen 1 och 2 och del av Nykvarn 1:74 som sitt 
eget 

2. översända yttrandet avseende remiss detaljplan Cementen 1 och 2 och del av Nykvarn 1:74 till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

En detaljplan för området Cementen 1 och 2 samt del av Nykvarn 1:74 har tagits fram av 
Samhällsbyggnadskontoret i syfte att möjliggöra uppförande av nytt bostadsområde. 

Utbildningsnämnden ska yttra sig i ärendet. 

Utbildningskontoret bedömer att detaljplanen innebär ett ökat behov av förskole- och skolplatser. 
Möjligheten att uppföra en förskola i området i enlighet med förslaget ses som nödvändig samt att det 
är av stor vikt att komma igång med förskolebyggnationen i tidigt skede för att säkerställa att platser 
finns då inflyttning sker i de första etapperna.  

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden antar yttrandet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 - yttrande gällande remiss, detaljplan Cementen 1 och 2 och del av 
Nykvarn 1:74 
Yttrande 2021-09-07 – gällande remiss 
Underrättelse om samråd 
Planbeskrivning samrådsversion 
Plankarta samrådsversion 
Sändlista samråd 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-27 § 86 
Godkännande av förlängd svarstid till 29 september för utbildningsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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