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Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-20  

Tid och plats  

2021-10-20 klockan 16:30-18:10 i Yngern och på distans via Teams. 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S) på 
distans 2:e vice ordförande, Patrick Claesson (SD) §§ 89-98 på distans, Bengt Lindén (NP) på distans, 
Peter Palmer (M) §§ 99-102 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Palmér (NP) §§ 89-98 på distans, Joana Nilsson (S) på distans. 

Övriga närvarande 

Frida Nilsson, kommundirektör, Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, Ingela Netz, utredare, Josefine 
Alan, ekonom, Lena Carlsson på distans, t f verksamhetschef Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI), 
Björn Bergérus, nämndsekreterare. 

Tid och plats för justering 

Direktjusterat 2021-10-20 i anslutning till sammanträdet, Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 89 - 102  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Lembit Vilidu (M), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-10-21 

Datum då anslaget tas ned 

2021-11-12  

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 89 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Lembit Vilidu (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll i direkt anslutning till 
sammanträdet. 

Sammanfattning 

Per Salberg (NP) ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

Lembit Vilidu (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll i direkt anslutning till 
sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 90 
Fastställande av dagordningen 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Dagordningen fastställs. 
2. Anmäld övrig fråga från Lembit Vilidu (M) godkänns. 
3. Anmäld övrig fråga från Ann-Christine Dantoft (S) godkänns. 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs. 

Lembit Vilidu anmäler frågan om hur möjligheten till stödundervisning i exempel matematik ser ut. 

Ann-Christine Dantoft (S) anmäler frågan om nya organisationen kring tidigare Kultur- och 
fritidskontoret; hur det bland annat ser ut för Kulturskolan och Fritidsfabriken. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 91 
Information: Kommundirektören informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Information presenteras för nämnden. 

• Kommundirektör Frida Nilsson presenterar tillförordnad utbildningschef Fredrik Nornvall 
från konsultfirman Public Partner. Fredrik Nornvall presenterar sig för nämnden. 
 

• Kommundirektör Frida Nilsson informerar om processen med nya förskolan i Bergtorp. 
 

• Tillförordnad verksamhetschef för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) Lena Carlsson och 
Ingela Netz, utredare, informerar om nuvarande läge med Covid-19 och vaccinationer i 
skolorna för barn från 12 år 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 92 
Information: Kvalitetsrapport Förskola och fritidshem läsår 
2020/2021 
Diarienummer: UN/2021:118 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av kvalitetsrapport Förskola läsår 2020/2021 godkänns. 
2. Redovisningen av kvalitetsrapport Fritidshem läsår 2020/2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Utredare Ingela Netz redogör för Kvalitetsrapporterna för Förskola samt Fritidshem läsår 2020/2021. 

Handlingar i ärendet 

Kvalitetsrapport Förskola 2020/2021, utbildningsnämnden 
Kvalitetsrapport Fritidshem 2020/2021, utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2021-10-20 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(23) 

§ 93 
Besluts- och informationsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Beslutsuppföljningen godkänns. 
2. Informationsuppföljningen godkänns 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-10-20 och Informationsuppföljning 2021-
10-20. Inga beslut återstår för närvarande att hantera. Inga frågor är för närvarande obesvarade. 

Handlingar i ärendet 

Beslutsuppföljning 2021-10-20 
Informationsuppföljning 2021-10-20 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 94 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2021:3 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per september 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Den prognos som presenterades i samband med budgetuppföljningen i mars 2021 visade på ett 
befarat negativt resultat på ca 5 miljoner kronor. En åtgärdsplan, med åtgärder både på enheterna och 
centralt, togs fram och beslutades av nämnden i juni 2021. Dessa åtgärder medför att prognosen nu är 
ett utfall i balans med budget för hela utbildningsnämnden, även om det fortfarande finns avvikelser 
på de olika enheterna. Störst utmaningar finns fortsättningsvis inom grundskolorna. 

Samtliga enheter, liksom utbildningskontoret centralt i samarbete med bland annat ekonomikontoret, 
arbetar kontinuerligt med att genomföra redan beslutade åtgärder samt att försöka hitta ytterligare 
möjligheter till effektiviseringar eller ökade intäkter enligt den beslutade åtgärdsplanen. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden september 2021 
Ekonomisk uppföljning september 2021, Utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 95 
Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 
(EMI) 2020/2021 
Diarienummer: UN/2021:116 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insatser godkänns. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen är en kvalitetsrapport för elevhälsans medicinska insatser i Nykvarn under 
läsåret 2020-2021. Den beskriver organisationen, verksamheten mål och vilka insatser som 
skolsköterskor och skolläkare har utfört under året. Förvaltningen bedömer att verksamhets-
berättelsen ska antas. 
 
Efter årsskiftet återkopplas kring hur Nykvarns statistik jämför sig med tidigare år och närliggande 
Södertälje. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2020/2021 
Verksamhetsberättelse EMI Nykvarn 2020-2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Elevhälsan 
Rektorer i grund- och förskola 
Utbildningskontoret 
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§ 96 
Taxor och avgifter, utbildningsnämnden 2022 
Diarienummer: UN/2021:128 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  
1. Följa skolverkets nivåer för 2022 angående maxtaxa i förskola och fritidshem. 
2. Anta övriga taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022. 

 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar skolverkets nivåer för 2022 angående maxtaxa i 
förskola och fritidshem, uppdra åt förvaltningen att uppdatera dokumentet med taxor och avgifter för 
utbildningsnämnden 2022 med aktuella nivåer angående maxtaxan i förskola och fritidshem för 2022. 

Sammanfattning 

Kommunen ska innan utgången av innevarande år besluta om Taxor och avgifter för nästkommande 
år.  
 
Nykvarns kommun tillämpar maxtaxa, det vill säga tillämpar en viss högsta avgift, för plats i förskola 
eller fritidshem. Hur mycket varje hushåll maximalt ska betala beror på en procentsats av hushållets 
samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Senast den 1 december varje år beräknar och informerar 
Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje 
barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Skolverket har ännu inte beslutat om reviderade 
avgifter för år 2022. Inkomsttaket beräknas höjas inför 2022 medan procentnivåerna för avgiftstaket 
beräknas vara desamma. Alla kommuner som tillämpar maxtaxa får rätt att ta del av de bidrag som är 
sammankopplade med detta. För Nykvarns del ligger bidraget på ca 3 miljoner för år 2021.  
 
Enligt skollagen 2 kap. § 5c får den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild 
som huvudman ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §. Avgiften föreslås 
tas ut vid godkännande om nyetablering och vid ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
Avgiften för ansökan om nyetablering föreslås till 25 000 kronor per ansökan medan avgiften för 
ansökan om utökning av befintligt godkännande föreslås till 15 000 kronor per ansökan. 
 
Nykvarns kommun administrerar samtliga barn och elever som är boende i kommunen även om de är 
placerade hos enskild huvudman. I den skolpeng som betalas till huvudmän som tar emot 
kommunens barn och elever finns en del som avser administration. I de fall kommunen 
tillhandahåller denna administration för den enskilda huvudmannen föreslås skolpengen minskas med 
belopp motsvarande ersättning för administrationskostnader.    

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter, Utbildningsnämnden 2022 
Taxor och avgifter, Utbildningsnämnden 2022 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Utbildningskontoret 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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§ 97 
Revidering av riktlinjer och placeringsregler inom förskola 
och fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
Diarienummer: UN/2021:126, UN/2020:27, UN/2021:90, UN/2020:135 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Utbildningsnämnden antar reviderade Riktlinjer och placeringsregler inom förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet. 

Sammanfattning 

En mer omfattande revidering av Riktlinjer och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet gjordes och antogs av utbildningsnämnden 2020-04-21 § 31. Det dokumentet 
har nu i sin helhet setts över och uppdaterats enligt bifogade bilaga till tjänsteskrivelsen. De 
revideringar som har gjorts avser i huvuddrag följande delar.  

Avsnittet ”Lovfritids” har helt tagits bort eftersom Utbildningsnämnden godkände förvaltningens 
förslag om att avsluta försöksperioden med Lovfritids (UN/21-06-08 § 64). 
Samtliga omnämnanden av Fritidsklubb har ersatts av Klubben, eftersom Utbildningsnämnden 
fattade beslut om att införa en avgiftsfri Klubben-verksamhet istället för Fritidshem för elever i 
årskurserna 4-6 (se UN 2020-10-19 § 75 – om taxor och avgifter 2021) 

Skrivningen om vad som gäller vid inflyttning till kommunen vid övergång från förskola till fritidshem 
(sid 6) har förtydligats genom att påtala att ”reglerna gällande allmän förskola” avser 15-
timmarsplaceringar.  

Stycket under rubriken ”Avgifter” som omnämner att en räknesnurra finns på www.nykvarn.se för 
stöd vid beräkning av avgift/maxtaxa har tagits bort, då någon räknesnurra inte finns på hemsidan.  

I alla övriga delar där Lovfritids eller Fritidsklubb nämns har dessa strukits eller formulerats om så att 
de endast avser den avgiftsfria Klubben.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av Riktlinjer och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 
Riktlinjer och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - förslag 
Protokollsutdrag UN § 64 Utvärdering av lovfritids efter en prövoperiod 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-19 § 75 Taxor och avgifter för 
utbildningsnämnden 2021 
Taxor och avgifter Utbildningsnämnden 2021 (diarienummer UN/2020:135) 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Kommunikationsavdelningen 

  



 
PROTOKOLL 

2021-10-20 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(23) 

§ 98 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 
utbildningsnämnden 2021 
Diarienummer: UN/2021:129 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag för utbildningsnämnden 2021 
godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium årligen redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte är färdigberedda. Enligt kommunallagen 5 kap. § 35 ska en 
motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas 
inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. 
 
Utbildningsnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner eller medborgarförslag. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, utbildningsnämnden 
2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

  



 
PROTOKOLL 

2021-10-20 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(23) 

§ 99 
Revidering av av styrdokument för utbildningsnämnden 2021 
Diarienummer: UN/2021:130 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Godkänna redovisningen om revidering av styrdokument för utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslöt 2019-12-03 § 201 att ge nämnderna och förvaltningen i uppdrag att revidera 
styrdokument beslutade innan den 1 januari 2015 samt att överföra författningssamlingens register till 
kommunens webbplats. Uppdraget skulle vara återredovisat till kommunstyrelsen 2020. Nämnderna 
uppmuntrades också till revidering av styrdokument som ska revideras under mandatperioden. 

Utbildningsnämnden godkände 2020-10-19 § 79 en redovisning av nämndens styrdokument samt gav 
förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan. Detta då 
det bedömdes att det endast var utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan från 2005 som 
behövde uppdateras. Detta återredovisades med protokollsutdrag till kommunstyrelsen. 

Utbildningskontorets arbete med att ta fram en informationshanteringsplan är ännu inte slutfört. 

Författningssamlingens register har överförts till ”insidan” – kommunens interna webbplats. I 
författningssamlingen finns endast skolskjutsreglementet från 2019 – tillkommet efter 2015. Vid 
överföringen har även ett antal interna äldre styrdokument utan diarienummer lagts över, vilka strukits 
ur förslaget till författningssamlingens register (KS/2019:470). En översyn av alla upplagda interna 
styrdokumenten för utbildningsnämnden visar att de flesta fortfarande är mer eller mindre relevanta, 
men i behov av uppfräschning. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av styrdokument för utbildningsnämnden 2021 
Redovisning av styrdokument för utbildningsnämnden 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2021-09-25 – 2021-10-18 
(individärenden). 

Sammanfattning 

DELEGATIONSBESLUT I ELEVÄRENDEN ENLIGT § B2  
– undertecknande av individavtal, utbildningschefen 

Datum Dnr Beslut 

2021-06-02 UN/2021:100 Avtal – skolplacering  

2021-06-15 UN/2021:100 Beslut om undertecknande av avtal om skolplacering 

DELEGATIONSBESLUT I ELEVÄRENDEN ENLIGT § I4 
– Beslut om köp av plats i skola utanför kommunen, utbildningschef 
Datum Dnr Beslut 

2021-06-16 UN/2021:41 Avtal skolplacering 

2021-09-28 UN/2021:135 Beslut om val av skola 

2021-09-28 UN/2021:135 Beslut om val av friförskola/skola 

DELEGATIONSBESLUT I ELEVÄRENDEN ENLIGT § K1 
– Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete, studier eller på grund av särskilda skäl, rektor 

Datum Dnr Beslut 

2021-08-16 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  

2021-08-16 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  
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2021-08-17 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Furuborgskolan  

2021-08-20 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Vittra Östertälje 

2021-08-20 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Vittra Östertälje  

2021-09-03 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  

2021-09-06 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  

2021-09-06 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  

2021-09-09 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Turingeskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens) SL, Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

2021-09-28 UN/2021:20 Beslut om utökad omfattning av utbildning vid fritidshem 
(Dispens), Björkestaskolan  

 

Handlingar i ärendet 

Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden 2021-10-20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 101 
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 sedan föregående 
sammanträde 2021-09-28 redovisas i bilaga ”Sammanställning - inkomna protokoll och skrivelser av 
intresse för utbildningsnämnden 2021-10-20”, samt har i de fall det inte rör individärenden sänts ut till 
nämnden. 

INKOMNA SKRIVELSER – ELEVÄRENDEN (inte utsända till nämnden) 

Inkom Dnr Skrivelse 

2021-09-21 UN/2021:68  Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om 
skolplacering i förskola, Björkstaskolan dnr 2021:921 – 
återförvisning med ny prövning 

2021-09-21 UN/2021:70 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om 
skolplacering i förskola, Björkstaskolan dnr 2021:923 – 
återförvisning med ny prövning 

2021-09-21 UN/2021:72 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om 
skolplacering i förskola, Björkstaskolan dnr 2021:931 – 
återförvisning med ny prövning 

2021-09-21 UN/2021:74 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om 
skolplacering i förskola, Björkstaskolan dnr 2021:930 – 
återförvisning med ny prövning 

2021-09-21 UN/2021:75 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om 
skolplacering i förskola, Björkstaskolan dnr 2021:925 – 
återförvisning med ny prövning 

2021-09-29 UN/2021:132 Begäran om yttrande från Barn- och elevombudet, Uppgifter 
om kränkande behandling i Lillhagaskolan dnr SI 2021:5429 
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2021-10-06 UN/2021:133 Beslut från Skolväsendets Överklagandenämnd om Överklagat 
beslut om skolplacering i förskolan, Skolväsendets 
överklagandenämnd dnr 2021:928 

2021-10-11 UN/2021:136 Beslut från Skolväsendets Överklagandenämnd om överklagat 
beslut om skolplacering i förskolan, Skolväsendets 
överklagandenämnd dnr 2021:1239 

INKOMNA PROTOKOLL 

Inkom Skrivelse 

2021-09-28 Protokollsutdrag KS §157 Politiskt uppdrag - Åtgärdsplan för en budget i 
balans (utbildningsnämnden) 

2021-09-28 Protokollsutdrag KS §158 Politiskt uppdrag - Åtgärdsplan för en budget i 
balans 

2021-10-13 Protokollsutdrag/Beslut KF 2021-09-30 § 116 - Utvärdering av lovfritids efter 
en prövoperiod 

INKOMNA SKRIVELSER - STATSBIDRAG 

Inkom Dnr Skrivelse 

2021-09-28 UN/2021:127 Statsbidrag (maxtaxa), bidragsåret 2022, preliminärt utfall 
[Fullständigt namn: Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2022, preliminärt utfall - 
Kommunen] 

2021-09-28 UN/2021:127 Statsbidrag gällande maxtaxa 2022, preliminär – bilaga 

2021-10-07 UN/2021:137 Bidragsramar för Statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2022 

2021-10-13 UN/2021:138 Skolverket har fattat beslut om ert ärende dnr 20210035804 

2021-10-13 UN/2021:138 Beslut Högskolestudier SvA HT2021, Skolverket dnr 8.1.2-
20210035804 

[Fullständigt namn: Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller 
svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare för 2021] 
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INKOMNA SKRIVELSER – ÖVRIGT 

Inkom Skrivelse 

2021-09-08 Brev till beslutsfattare i kommunen - om offentliga måltider, e-post 

2021-09-08 Brev till kommuner 2021 om Offentliga måltidens dag 2021 

2021-09-20 Höstens första Agenda för arbete sänds fredag den 24 september, inbjudan SKR 

2021-09-23 Inbjudan till Fryshuset 

2021-09-28 Inbjudan Ordförandedagen - 13 oktober 2021, SKR 

2021-09-28 Nya nationella riktlinjer för tandvård, Socialstyrelsen 

2021-10-08 Skolsäkerhet 2021 – webbinarium  
[arrangeras av Informationsbolaget och Alerti] 

2021-10-08 Välkommen till Skolinspektionens dag 2021! 

2021-10-15 Socialdemokraternas förslag till Budget 2022 samt Ekonomisk plan för 2023 

2021-10-16 KS/2021:568-Uppmaning till kommunen om Covid-19 från NHF Sweden 
[Kontakta ansvarig nämndsekreterare eller kommunen för samtliga handlingar] 

 

Handlingar i ärendet 

Sammanställning - inkomna protokoll och skrivelser av intresse för utbildningsnämnden 2021-10-20 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 102 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Frågan från Lembit Vilidu (M) om hur möjligheten till stödundervisning i exempel matematik 
ser ur i samtliga skolor besvaras på nästa nämnd. 

2. Frågan från Ann-Christine Dantofts (S) om nya organisationen kring tidigare Kultur- och 
fritidskontoret; hur det bland annat ser ut för Kulturskolan samt Fritidsfabriken, besvaras på 
nästa nämnd. 

Sammanfattning 

Lembit Vilidu (M) anmälde frågan om hur möjligheten till stödundervisning i exempel matematik ser 
ut i samtliga skolor. Frågan besvaras på nästa nämnd. 

Ann-Christine Dantoft (S) anmälde frågan om nya organisationen kring tidigare Kultur- och 
fritidskontoret; hur det bland annat ser ut för Kulturskolan samt Fritidsfabriken. Frågan besvaras på 
nästa nämnd. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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