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Utbildningsnämndens protokoll 2021-12-07  
Tid och plats  

2021-12-07 klockan 16:30-18:40 i mötesrum Yngern samt på distans via Teams, ajournering klockan 
17:35-17:40. 

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

Övriga närvarande 

Fredrik Nornvall t f utbildningschef, Björn Bergérus nämndsekreterare, Josefine Alan ekonom, Hanna 
Karlsson utredare, Åsa Godeau rektor Lillhagaskolan §§ 103-105, Fredrik Ljungestig t f fritids- och 
kulturskolechef §§ 103-105  

Tid och plats för justering 

Måndag den 13 december klockan 17:30 i mötesrum Mindalssjön, kommunhuset i Nykvarn 

Justerade paragrafer 

§§ 103 - 115  

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 

2021-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-12-14 

Datum då anslaget tas ned 

2022-01-05 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________  
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§ 103 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
måndagen den 13 december kl. 17:30 i kommunhuset. 

Sammanfattning 

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

Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
måndagen den 13 december kl. 17:30 i kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 104 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs med anmälda övriga frågor från Ann-Christine Dantoft (S) och ersättare Peter 
Palmer (M) 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs med följande övriga frågor. 

Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande anmäler följande frågor: 

1. Hur ser ansvar och kostnadsfördelning ut när gymnastikredskap går sönder? 
2. Hur går mottagandet av nyanlända? 
3. Hur arbetar vi för att elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning?  

Peter Palmér (M), ersättare anmäler följande fråga: 

4. Hur fungerar personalförsörjning och ledarskap inom förskolan? 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 105 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns  

Sammanfattning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, informerar om 

1. Undervisning och stöd i matematik, där Åsa Godeau, rektor på Lillhagaskolan föredrar med 
anledning av utbildningsnämndens väckta fråga 2021-10-20 § 102 

2. Fritid- och kulturskoleavdelningen, där Fredrik Ljungestig, t f fritids- och kulturskolechef 
föredrar med anledning av utbildningsnämndens väckta fråga 2021-10-20 § 102 

3. Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2021 
4. Turingeskolans rektor avslutar sin tjänst och ny rektor kommer att rekryteras. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 106 
Information: Lägesrapport Bergtorps förskola 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns  

Sammanfattning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef ger en lägesrapport om den planerade förskolan i Bergtorp. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 107 
Information: Årlig återrapportering skolskjuts 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns  

Sammanfattning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef ger en årlig återrapportering om skolskjuts under 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 108 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten oktober 
2021 
Diarienummer: UN/2021:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2021 godkänns 
2. Uppdra till förvaltningen att se över och aktualisera utbildningsnämndens åtgärdsprogram för 

ekonomi i balans 

Sammanfattning 

Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse på totalt 3,5 mnkr vilket motsvarar cirka 1 procent 
av nämndens budget. Av dessa härrör cirka 2,5 miljoner från grundskolorna i egen regi och cirka 1,5 
miljoner till utbildningskontoret centralt. Övriga verksamheter beräknas gå +/- 0 eller med ett 
överskott.  

Den största avvikelsen återfinns inom köp av verksamhet från andra kommuner och 
utbildningsanordnare avseende platser i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium, totalt 3,3 
mnkr. Viss osäkerhet avseende prognosen för vuxenutbildning kvarstår.  

Utbildningskontoret har betslutat om åtgärder för ekonomi i balans. Åtgärder genomförs 
kontinuerligt. Det finns behov av att se över och aktualiseras åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans 
inför verksamhetsåret 2022.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten oktober 2021 (uppdaterad), 
2021-12-02 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 109 
Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns 
kommun 
Diarienummer: UN/2021:153 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022 godkänns 

Sammanfattning 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fördelas 
resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, anpassad grundskola 
(f d grundsärskola) och grundskola. För att följa kraven i skollagen, angående att bidrag till fristående 
verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten, används modellen också för bidrag till fristående verksamhet 
samt för interkommunal ersättning. 

Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa 
och administration. I den interkommunala ersättningen och ersättning till fristående verksamhet ingår 
också lokalkostnader, måltider och övriga OH-kostnader som tas av utbildningskontoret centralt men 
tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms på 6 %.   

Förvaltningen bedömning är att nämnden kan klara ett utfall i balans med budget under 2022 med 
den föreslagna skolpengen förutsatt att antalet elever inte ökar mer än vad som getts 
volymkompensation för. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns kommun 
Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Ekonomikontoret  



 
PROTOKOLL 

2021-12-07 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 11(17) 

§ 110 
Riktlinje för skolplacering i kommunal förskoleklass och 
grundskola i Nykvarns kommun 
Diarienummer: UN/2021:145 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Riktlinje för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola i Nykvarns kommun antas 

Sammanfattning 

Varje år blir cirka 160 stycken barn i Nykvarns kommun 6 år och därmed skolpliktiga och ska beredas 
plats i förskoleklass till höstterminen. Årligen tillkommer även ett flertal elever genom inflyttning till 
kommunen vilka ska beredas plats i förskoleklass och grundskola. Detta dokument reglerar hur 
Nykvarns kommun placerar elever i förskoleklass och grundskola, hur skolvalet går till och hur urvalet 
ser ut om det blir fler sökande på en skola än vad det finns platser.  

I Nykvarns kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för att alla skolpliktiga elever erbjuds 
plats i förskoleklass och grundskola. Skolenheterna beslutar inför varje höst hur många platser de 
erbjuder och utbildningskontoret och enheterna placerar gemensamt ut alla elever utifrån 
vårdnadshavarnas val av enhet. Enligt skollagen ska vårdnadshavares val av skolenhet tillgodoses så 
långt det är möjligt. Enda undantagen är om det skulle innebära att en annan elevs rätt till skola nära 
hemmet åsidosetts eller att det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 
kommunen. Undantag från skolvalet kan även göras inom grundskolan om andra elevers studiero och 
trygghet riskeras. De senaste åren har skolvalet visat på konkurrens om platserna på vissa enheter och 
ett urval har behövt göras.  

Med anledning av att det saknats beslutade urvalskriterier har Nykvarns kommun fått kritik från 
skolväsendets överklagandenämnd.  

Föreslagen riktlinje är framtagen genom omvärldsbevakning och genom att formalisera de processer 
och det urval som redan tillämpas i Nykvarns kommun.  

I korthet består föreslagen riktlinje i att utgå ifrån att alla elever väljer den skolenhet som de vill gå på. 
Om fler elever än vad de finns platser för konkurrerar om en plats tillämpas i första hand 
syskonförtur, i andra hand den som har relativt närmast (enligt relativa närhetsprincipen) och om det 
ändå inte räcker lottas platsen ut mellan de sökande. För de elever som begär tidigarelagd skolstart 
och för de som ansöker om plats men tillhör annan kommun, medges plats endast om det finns, 
enligt inbördes ordning. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Riktlinje för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola i Nykvarns 
kommun, 2021-11-04 
Riktlinje för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola i Nykvarns kommun - förslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Rektorer i förskola och grundskola 
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§ 111 
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2022 för 
utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2021:152 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2022 för utbildningsnämnden godkänns 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun är Finskt förvaltningsområde. Förvaltningsområdets ansvar och skyldigheter 
regleras av lagen om nationella minoritetet och minoritetsspråk (2009:724). Nykvarns kommun får ett 
årligt statsbidrag baserat på antal invånare i kommunen, just nu 600 Tkr/år, för att sköta sina 
åtaganden som finskt förvaltningsområde.  

Kommunens nämnder är ansvariga för att uppfylla lagens krav inom det egna verksamhetsområdet. 
Utbildningsnämnden tilldelas 115 Tkr av kommunens totala bidrag. En gång per år ska nämnden följa 
upp sitt ansvar och redovisa till kommunikationsenheten, som har det övergripande ansvaret att 
redovisa till kommunstyrelsen. Utbildningsnämndens handlingsplanen har tagits fram som ett stöd i 
den redovisningen.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2022 för utbildningsnämnden, 2021-
11-15 
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2022 för utbildningsnämnden - förslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunikationsenheten; samordnaren för finskt förvaltningsområde  
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§ 112 
Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2022 
Diarienummer: UN/2021:146 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2022 antas 

Sammanfattning 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnderna har samordnats för att 
passa med varandra och med kommunens övergripande beslutsprocesser samt att inte kollidera med 
helgdagar och lov.  

Med undantag av det längre sommaruppehållet har utbildningsnämndens möten också inplanerats 
jämnt över året för att ge möjlighet till regelbundna tillfällen för uppföljning och beslut kring 
verksamheten. En del nämndsmöten ligger därför tätt, där förhoppningen är att alla inte behövs. 
Förvaltningen bedömer här att det är lättare att ställa in ett möte som inte behövs, än att extrainkalla. 

Nämnden föreslås bara besluta om nämndens sammanträdesträdestider, men inte planen som helhet. 
Detta så att övrigt – datum för presidium, utskick, mötesrum med mera – vid behov och inom ramen 
för nämndens reglemente kan justeras av utbildningschefen i dialog med nämndordföranden, utan att 
planen som sådan behöver tas upp för beslut igen. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Sammanträdesplan UN 2022. 2021-11-04 
Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2022 - förslag  

Beslutet skickas till 

Akten  
Utbildningskontoret 
Kommunledningsgruppen 
Kommunsekreteraren 
Nämndsekreterarna 
HR-specialist 
Kommunstyrelsen 
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§ 113 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden tar del av registrerade delegationsbeslut för perioden 2021-10-19 – 2021-12-07 
enligt bilaga. 

Handlingar i ärendet 

Registrerade delegationsbeslut 211019 – 211207 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 114 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2021:5 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden tar del av registrerade inkomna protokoll och skrivelser för perioden 2021-10-19 
– 2021-12-07 enligt bilagor. 

Handlingar i ärendet 

Registrerade protokollsutdrag kommunstyrelse och kommunfullmäktige 211019 – 211207  
Registrerade inkomna beslut 211019 – 211207 
Registrerade inkomna skrivelser 211019 – 211207  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 115 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Godkänna anmälda övriga frågor och finna dem besvarade 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden godkänner anmälda övriga frågor och finner dem besvarade enligt nedan. 

Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande anmälde följande frågor: 

1. Hur ser ansvar och kostnadsfördelning ut när gymnastikredskap går sönder? 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef återkommer med svar direkt till Ann-Christine Dantoft (S). 

2. Hur går mottagandet av nyanlända? 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef återkommer med svar. 

3. Hur arbetar vi för att elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning?  

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef återkommer med svar, där även frågor kring frånvaro tas upp. 

Peter Palmér (M), ersättare anmälde följande fråga: 

4. Hur fungerar personalförsörjning och ledarskap inom förskolan? 

Peter Palmér har fått intryck från föräldrar i Taxinge förskola att de känt sig pressade att om möjligt 
ha sina barn hemma utifrån personalsituationen och önskar därför ett förtydligande kring förskolans 
personalsituation, eventuell personalbrist och ledarskap. 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef delar inte den lägesbilden, men återkommer med ett 
förtydligande svar. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


