
PROTOKOLL 
2020-12-08 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(18) 

Utbildningsnämndens protokoll 2020-12-08  

Tid och plats  

2020-12-08 klockan 16:30-18:40 digitalt via Teams, presidiet i konferenssal Yngern, kommunhuset 

Beslutande ledamöter 

Thomas Wiberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S) 

2:e vice ordförande, Kent Jansson ersätter (SD) ersätter Patrick Claesson (SD) §§85-87, Patrick 

Claesson (SD) §§ 88-96 deltar i Yngern, Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Salberg (NP), Peter Palmér (NP),  Joana Nilsson (S), Kent Jansson (SD) §§ 88-96,  

Övriga närvarande 

Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan ekonom, IngelaNetz utredare, Lena Carlsson tf cehf 

för Elevhälsans medicinska insatser  §§ 85-89, Jeanette Andersson, kostchef § 92, Sylvia Krenn studie- 

och yrkesvägledare § 87Susanne Englund Maria Frykegård nämndsekreterare och Björn Bergérus 

nämndsekreterare.  

Tid och plats för justering 

Justering sk er i anslutning till sammanträdet 2020-12-08  i kommunhuset i  

Justerade paragrafer 

§§ 85- 96  

Underskrift 

 __________________________________________  

Maria Frykegård, Sekreterare 

 __________________________________________  

Thomas Wiberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  

Ann-Christine Dantoft (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Datum då anslaget sätts upp 

2020-12-09 

Datum då anslaget tas ned 

2020-12-31 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn 

Underskrift 

 _________________________________  

  



PROTOKOLL 
2020-12-08 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(18) 

§ 85 

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. 

Ordförandet öppnar mötet och upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera 

protokollet jämte ordföranden i direkt anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



PROTOKOLL 
2020-12-08 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(18) 

§ 86 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Övriga frågor:  

Joana Nilsson (S) anmäler två övriga frågor:  

 Lekparken i Nykvarn  

 Undervisningsmaterial 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 87 

Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2020:8 

Beslut 

Informationen godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

 Aktuell Covidinformation: Inga skolor och förskolor i Nykvarns kommun har behövt stängas. 

Skolorna följer de riktlinjer som finns. 

 

 Studie- och yrkesvägledare Sylvia Krenn informerar om att all gymnasieutbildning genomförs 

via fjärrundervisning förutom om särskilda behov finns. Nyheter inom vuxen- och 

gymnasieutbildningarna presenteras. Komvux förstärker kompetensförsörjningen med ett 

stegvis införande som bland annat innebär att målen för utbildningen ökas och särvux upphör 

som egen skolform och kommer att inkluderas i komvux. 

 

 Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun presenteras. Nykvarns kommun visar på ett sämre 

resultat i jämförelse med tidigare år. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 88 

Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2020:7 

Beslut 

Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2020-12-08 och Informationsuppföljning 2020. 

Utbildningschefen har  2020-06-23 fått i uppdrag av nämnden  att se över om Riktlinje och 

placeringsregler för förskola,  fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. behöver revideras. 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om att ingen revidering behöver göras. 

Handlingar i ärendet  

Beslutsuppföljning 2020-12-08 och Informationsuppföljning 2020 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 89 

Verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 

insatser (EMI) 2019/2020 
Diarienummer: UN/2020:136 

Beslut 

Verksamhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insatser antas. 
 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen är en kvalitetsrapport för elevhälsans medicinska insatser i Nykvarn under 
läsåret 2019-2020. Den beskriver organisationen, verksamheten mål och vilka insatser som 
skolsköterskor och skolläkare har utfört under året. Förvaltningen bedömer att 
verksamhetsberättelsen ska antas. 
 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Handlingar i ärendet  

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsberättelse EMI med bilaga 

 
Beslutet skickas till 
Elevhälsan 
Utbildningskontoret inklusive rektorer 
Akten 
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§ 90 

Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2020:9 

Beslut 

Den ekonomiska informationen med uppföljning av åtgärdsplan för 2020 godkänns. 
 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 
 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden har gett Utbildningskontoret i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner och exekvera 
dem för att få budget 2020 i balans. Planerna skulle innehålla åtgärder som planeras inklusive summan 
av besparingar, åtgärder som vidtagits inklusive summa av besparingar och utgifter som tillkommit 
under 2020. Återrapportering ska ske varje månad året ut (exklusive juli) from juni.  
 
Åtgärdsplanen för 2020 presenterades i juni och byggde på uppföljning till och med april. 
Effektiviseringarna görs på verksamheter i egen regi och planen var att sammanlagt minska ca 20 
tjänster i grundskolan och ca 6 tjänster på förskolan. Dessa åtgärder skulle leda till budget i balans i 
verksamheterna om de gick att utföra under året. Underskottet beräknades då till totalt minus 6,2 
miljoner. 
 
Prognosen efter september månad visar på ett totalt underskott på ca 9,1 miljoner vilket är ca 3 % av 
nämndens ram. Hela underskottet ligger centralt på Utbildningskontoret. Prognosen totalt ute på 
enheterna är ett överskott på ca 142 tkr, jämfört med ett underskott på ca 1 miljon föregående månad 
och ca 2,2 miljoner innan åtgärdsprogrammet beslutades. Det är dock stora skillnader mellan 
enheterna vilket är under utredning. 

Samtliga åtgärder är genomförda och ytterligare åtgärder utöver programmet är under genomförande. 
Kostnader för vissa tjänster kvarstår ändå under resten av året på grund av uppsägningstider. 

Det underskott som ligger centralt på utbildningskontoret härrör till kostnader som inte direkt går att 
påverka. Utbildningskontoret fortsätter dock att undersöka möjligheter till att minska underskottet 
ytterligare. De flesta åtgärder som undersöks ger dock inte effekt under 2020. 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Handlingar i ärendet  

Tjänsteskrivelse 

Ekonomisk uppföljning oktober 2020- Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning, Åtgärder som genomförts för minskade kostnader 2020 - presentation 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Ansvarig ekonom 
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§ 91 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2021 - Nykvarns 

kommun 
Diarienummer: UN/2020:154 

Förslag till beslut 

Resursfördelningsmodell 2021 för Utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fördelas 

resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola och 

grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till fristående 

verksamhet. 

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 %.  

Inför 2021 har grundbeloppet till de egna verksamheterna minskat då måltidskostnaderna har flyttats 

centralt samt för att möjliggöra ökade lokalkostnader vilka också tas centralt. 

Utbildningskontorets bedömning är att det är möjligt att nå budget i balans under 2021 om de egna 

verksamheterna har möjlighet att ställa om i förhållande till de minskade intäkterna denna 

fördelningsmodell innebär. 

 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Handlingar i ärendet 

Resursfördelningsmodell 2021 – Utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

Utbildningskontoret 

Ekonomikontoret  
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§ 92 

Revidering av kostpolicy och antagande av riktlinje för 

kostenheten 
Diarienummer: UN/2019:118 

Beslut 

1. Kostpolicy antas med ändringen att ordet vision byts ut mot ambition 
2. Riktlinjer för kostenheten antas under förutsättning att kommunfullmäktige antar kostpolicy 

 

Beslutsnivå 

1. Kommunfullmäktige 

2. Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att anta ”Kostpolicy för Nykvarns kommun”. Då detta 
styrdokument ansetts för detaljerat och inte följer de beslut om hur styrdokument för Nykvarns 
kommun ska se ut revideras policyn till att bli två delar; en policy och en riktlinje.  
Vård- och omsorgsnämndens yttrande har beaktatas i policyn för att tydliggöra de äldres perspektiv.  
Kostpolicyn och riktlinjen ska vara de styrande dokumenten för att kvalitetssäkra måltiderna i 
kommunens allmänna kök. Förvaltningen bedömer att kostpolicyn och riktlinjen ska antas. 
 

Förslag till beslut 

Lembit Vilidu (NP), yrkar att ordet vision ska bytas ut till ambition.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt Lembit Vilidus (M) ändringsyrkande. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Lembit 

Vilidus (M) ändringsyrkande.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-09 

Kostpolicy 

Riktlinje för kostenheten 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kostenheten 
Utbildningskontoret 
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Vård- och omsorgskontoret 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2020:109 

Beslut 

1. Förslag till reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden antas. 
2. Tidigare gällande delegationsordning upphävs.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav i januari 2020 i uppdrag åt nämnderna att anta likalydande 
delegationsordningar som kommunstyrelsen antagit med nödvändiga justeringar per nämnd avseende 
avsnitten allmänt om delegation, administration, upphandling och ekonomi. Dessa delar är allmänna 
och berör alla verksamheter.  
 
Förvaltningen lämnar förslag till ny delegationsordning som innebär följande ändringar: 
-Kapitlet Allmänt om delegation har kortats ner, förenklats och förtydligats språkligt 
-Rubrikerna har förenklats med ny namnsättning och sorterats om 
-Vissa ärenden har flyttats till annat kapitel för att det ska vara enklare att hitta i delegationsordningen, 
t.ex. ärenden om ekonomi flyttas från administration till ekonomi 
-Begreppet ersättare tas bort på grund av att begreppet inte finns beskrivet i kommunallagen 
-Begreppet efter samråd tas bort och ersätts med i dialog med och flyttas från fältet delegat till fältet 
kommentar, syftet med detta är att utesluta eventuella otydligheter kring beslutsprocessen 
-Begreppet i samråd med som innebär att delegat och annan instans eller funktion behöver vara överens 
tas bort, om delegaten inte har mandat att självständigt besluta i ärenden bör delegationen tilldelas en 
högre instans eller funktion.  
-Ett förtydligande görs gällande vidaredelegation 
-I avsnittet upphandling delas ärenden och delegation upp beroende på om inköp gäller 
kommunstyrelsens verksamhet eller nämndövergripande verksamhet 
-Språkliga förtydliganden görs i beskrivning av ärenden och vissa ärenden delas upp 
-Begreppet förskolechef tas bort och ersätts med rektor enligt reviderad skollag  
-Ändring av delegat görs för vissa ärenden   
-Vissa beslut tas bort på grund av att de inte är aktuella, inte är tillräckligt tydligt formulerade, att de är 
verkställighet eller redan omfattas av annat beslut 
-Ett antal ärenden tillförs delegationsordning 
 
I förslaget till ny delegationsordning för utbildningsnämnden markeras föreslagna ändringar med gul 
markeringsfärg, det som tas bort markeras med genomstruket och kommentarer eller förtydliganden 
är markerade med blå markeringsfärg. 
 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen 
och samtidigt upphäva tidigare delegationsordning (daterad 20-01-21) 
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Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse  
Delegationsordning 

Beslutet skickas till 

Utbildningskontoret  

Akten 
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§ 94 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2020:10 

Beslut 

Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2020-10-19 – 2020-12-07 

(individärenden). 

 Beskrivning av ärendet 
§ B3 Undertecknande av 

generella avtal 

Begäran om uppsägning av avtal för 

paviljong, Temporary Space Nordica AB 

2020-11-11 

§ B3 Undertecknande av 

generella avtal 

Begäran om uppsägning av avtal för 

paviljong, Temporent AB 

2020-11-11 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 95 

Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2020:10 

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 kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 § 136 Delårsrapport per den 31 

augusti Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 § 132 Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag och motioner 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 § 137 Delårsrapport per den 31 

augusti 2020 Nykvarns kommun 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 § 139 Mål och budgetramar för 

2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 § 140 Rekommendation, 

Överenskommelse ungdomsmottagningar (S/20/0009) 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 § 84 Reglemente för arvoden 

och ersättningar i Nykvarns kommun 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 § 85 Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag och motioner 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 § 87 Delårsrapport per den 31 

augusti 2020 Nykvarns kommun 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 § 88 Mål och Budgetramar för 

2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Kontrollrapport Björkestaskolan, UN/2020:157 

Kontrollrapport Lillhagaskolan, UN/2020:156 

Kontrollrapport Winklerska förskolan, UN/2020:164 
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Rättelse, sammanträdesplan 2021 för utbildningsnämnden 

Beslut från Skolinspektionen ang tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella 

minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-9 i Nykvarns kommun, inkom 2020-12-03 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 96 

Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Övriga frågor anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Joana Nilsson (S) frågar om planering gällande lekplatser eftersom det finns för få. 

Thomas Wiberg (NP) svarar att frågan hänvisas till kommunstyrelsen. 

Joana Nilsson (S) lämnar förslag om undervisningsmaterial till skolorna. Förslaget är en film som heter 

Våld i nära relationer. 

Utbildningschef Susanne Englund kommer att förmedla informationen till skolorna. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


