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PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

Tisdagen den 11 februari 2020 kl.17:00-18:35, Björkestaskolan 
Ajournering§ 18 kl. 18:15-18:20 

Thomas Wiberg (NP), ordförande 
Lembit Vilidu (M), 1 :e vice ordförande 
Ann-Christine Dantoft (S) 2:e vice ordförande 
Kent Jansson (SD) 
Bengt Linden (NP) 

Per Salberg (NP) 
Peter Palmer (M) 
Joana Nilsson (S) 
Malin Westergren (NP) 

Birgitta Elvås, tf. utbildningschef 
Josefine Alan, ekonom 
Lars Lundberg, controller 
Hanna Karlsson, utredare 
Kerstin Thörner, vik. nämndsekreterare 

Ann-Christine Dantoft (S) 

Justering sker i direkt anslutning till sammanträdet den 11 februari. 
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Organ 

Sammanträdesdatum 

Paragrafnummer 

Datum då anslaget sätts upp 

Underskrift 

Överklagandetid 

Datum då anslaget tas ned 

Underskrift 

Förvaringsplats för protokollet 

Ju terandes 1gnatur 

I rq 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2020-02-11 

12-23 

2020-02-12 

2020-02-12 - 2020-03-05 

2020-03-06 

Kommunkontoret, Skälbvväoen 7 A, Nykvarn 
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§12 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 

Innan mötet presenterar rektor Maria Brauer, biträdande rektor Malin Johansson och 
biträdande rektor Jenny Lundin Jakobsson Björkestaskolans och Furuborgskolans 
verksamheter och resultat. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden väljer Ann-Christine Dantoft (S) att justera protokollet i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Justerandes si 
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§ 13 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs. 

Beslutet expedieras till 
Akten 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande lt( 
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§ 14 

Beslutsuppföljning 

Dnr UN/2020:7 

Utblldningsnämndens beslut 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

U tbildningsnämnden godkänner beslutsuppföljningen och infonna tionsuppföljningen. 

Besluts underlag 

Beslutsuppföljning 2020-02-11 
Informationsuppföljning 2020-02-11 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Utdragsbestyrkande Ut 
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NYKVARNS 
KOMMUN 

Utbildningschefen informerar 

Dnr UN/2020:9 

Utbildningsnämndens beslut 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utblldningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

ABC föräldrautbildning 
Fyra medarbetare kommer att gå handledarutbildning för ABC föräldrautbildning. 
Medarbetarna är två från socialtjänsten och en från förskolan och en från skolan. 
Det innebär att förhoppningsvis kan den första föräldrautbildningen starta under våren. 

Nya krav på Interkontrollplanen 
Utbildningsnämnden har redan beslutat om Intemkontrollplanen för 2020. Det har nu 
kommit kompletterande krav på gemensamma bilagor för samtliga nämnder. Det gäller 
Upphandling och IT-säkerhet. Utbildningskontoret kommer att till ett senare nämndmöte 
lägga fram förslag till dessa bilagor. 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Justeran es sig atur 
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PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

§ 16 

Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 

Dnr UN/2019:6 

Utbildningsnämndens beslut 
U tbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom J osefine Alan gick igenom utfall januari-december 2019, jämförelse med budget 
samt analys av åtgärdsplanen för budget i balans år 2019. Utbildningsnämnden gick totalt 
med ett underskott på ca 23,5 miljoner. Detta var 6,3 miljoner bättre än det befarade 
resultatet i samband med budgetarbetet inför 2019 men ändå något sämre än vad som 
utlovat i årgärdsprogrammet. Samtliga åtgärder i programmet har genomförts men kommer 
inte att ge en helårseffekt förrän under 2020. Samtidigt har andra kostnader varit högre än 
beräknat. För verksamheterna har den låga inflyttningen under året också medfört lägre 
intäkter vilket har medfört en ytterligare svårighet att nå budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning för januari - december 2019 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 

Ekonom J osefine Alan 
Akten 

Utdragsbestyrkande \J.:( 
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KOMMUN 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

§ 17 

Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2019 

Dnr UN/2020:16 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. godkänna verksamhetsberättelsen med budgetuppföljning för utbildningsverksamheten år 
2019 

Sammanfattning av ärendet 
I Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2019 görs en omfattande genomgång av 
måluppfyllelsen för de kommunspecifika målen som rör verksamheten samt de av 
Utbildningsnämnden uppsatta effektmålen. Detta ger en indikation på vad som behöver prioriteras 
framöver för att verksamheten ska få en bättre måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är fortsatt god. 

Utbildningsnämnden har god måluppfyllelse över lag och verksamheterna bedrivs mycket 
kostnadseffektiv. Trots detta gick nämnden som helhet med ett underskott på ca 23,4 miljoner 
kronor. Detta är ett sämre resultat än den årsprognos som gjordes vid delårsbokslutet 2019 men en 
förbättring av det ursprungliga prognostiserade utfallet på ca -29,8 miljoner. 

DRF lfEDCJVISIING 2019 Aktuell budget 2013 Utf. p« 2019-12-31 20111 

lntllkter Kostn N.tto lntlllcter Ko.en IINlo BudgM Neltoud .. 
N-..t-enhet 2019 2019 budpc 20191231 201Sl231 kDstnad ....... 
UTBILDNINGSNAMND 

Kostchef -22724 22S75 251 -22418 22273 -145 396 608 

Su11111Da .ansvar 3 -22 724 22375 251 -22 418 22273 -145 396 608 

Utbildningsnämnden 0 529 52S 0 553 553 -24 491 

Utbildningschof -22289 319613 297324 -13796 335543 315747 -18423 303923 

Nykya,n,r f&51<oleområde -74653 74653 0 -73505 76156 2653 -2653 43 
Furubo1gskolan rektorsom,åde -10508 'll508 0 -11128 10450 -678 678 -545 

Bjö,keslaskolan rektorsområde -46046 46046 0 ·45642 47057 1415 -1415 -658 

T urlnge,skolan r•ktorsområde -41035 41035 0 -40265 42859 2594 -2594 199 

Lillhagaskolan 1elc1orsområde -42218 42218 0 -42 077 41522 -555 555 98 

Summa ansvar 4 -236149 534602 2!17853 -232 413 554142 321723 -23876 303557 
Summa Ulbildningsnämnd -253 473 5575TI 298104 -254 831 576415 321584 -23480 304165 

Ett åtgärdsprogram som visade på möjliga kostnadsminskningar utifrån vad som är lagstadgat och på 
övriga sätt möjligt att genomföra, både under året och på längre sikt, togs fram i början av året. Detta 
visade på möjliga kostnadsbesparingar på ca 10 miljoner. De flesta åtgärder från åtgärdsprogrammet 
är genomförda eller under genomförande och resulterade i en total besparing på totalt 6,3 miljoner. 
Åtgärdsprogrammet behöver därför utvärderas i sin helhet. Det är möjligt att samtliga utlovade 
åtgärder är genomförda men att de inte gav den effekt som förväntades eller att det är andra 
kostnader som har varit högre än beräknat. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Verksamhetsberättelse 2019 Utbildningsnämnden 

natur f / 
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Propositionsordning 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildnlngsnämnden 

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden gör så. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 

Utdragsbestyrkande u;u 
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§ 18 

NYKVARNS 
KOMMUN 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

lnternkontrollrapport för utbildningsnämnden 2019 

Dnr UN/2020:13 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnätnnden beslutar att anta lnternkontrollrapporten för utbildningsnämnden 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontrollen är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en 
målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. En väl 
fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot 
oberättigade misstankar. Internkontroll är därmed ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den 
politiska ledningen som för förvaltningen. Kommunallagen (KL) ställer krav på att kommunens 
styrelse och nämnder har en tillräcklig internkontroll. 

I samband med årsredovisningen redovisas nu resultatet av internkontrollarbetet 2019 i 
lnternkontrollrapport för det gångna året. 

Ajournering 18:15-18:20. 

Ekonomiska konsekvenser 
Rapporten medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-24 
Intemkontrollrapport 2019 Utbildningsnätnnd 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden gör så. 

Beslutet expedieras till 
U tbildningskontoret 
Rektorer och förskolechefer 
Akten 

Utdragsbestyrkande La 
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KOMMUN 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

§ 19 

Yttrande, Detaljplan för Ströpsta 3:94 - Samråd 

Dnr UN/2020:18 

Utbildningsnämndens beslut 
U tbildningsnämnden beslutar att: 

1. Anta utbildningskontorets yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen avser bebyggelse av radhus och flerfamiljshus i två plan i ett område som idag består av 
grönområde och ett privatägt sågverk. Planområdet ligger i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om 
Nykvarn centrum. Planområdet är cirka 1, 1 hektar stort och avgränsas av ett gammalt sågverk med 
tillhörande byggnader i norr och enstaka villor i söder och öst och Rudkällavägen med ett nybyggt 
bostadsområde i väst. I direkt anslutning till norra planområdesgränsen finns Moraån. Planområdet 
omfattas av fastigheten Ströpsta 3:94 som är privatägd. Detaljplanen stämmer väl överrens med 
kommunens översiktsplan. · 

Ekonomiska konsekvenser 
De konsekvenser som detaljplanen medför är ett ökat behov av skolplatser. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Yttrande 2020-01-27 
Planbeskrivning UN / 2020: 140 

Propositionsordnlng 
Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden gör så. 

Beslutet expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och Projektavdelningen 

Utdragsbestyrkande u::( 
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PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

§20 

Yttrande, Detaljplan för Nykvarn 1 :11 m.fl Hökmossbadet (Älgbostad) -

Granskning 

Dnr UN/2020:17 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Anta utbildningskontorets yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljpla.nens syfte är att bevara och utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till 
ett aktivitets- och friluftsområde, med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden. Pla.nen syftar även 
till att möjliggöra en utbyggnad av bostäder intill Karlslundsvägen och ner mot den befintliga 
gårdsbildningen vid Älgbostad. Ambitionen är att skapa tillgänglighet till strandområde/friluftsområde 
med trygga passager genom såväl bebyggelse som naturmark. 

Försla.get innebär totalt 50-60 bostäder. Detaljplanen ansluter direkt till tätortens tidigare etablerade 
bebyggelse och omfattar Hökmossbadet samt den före detta jordbruksfastigheten Älgbostad. Arealen 
är cirka 12 ha varav drygt 3 ha vattenområde. Marken ägs till övervägande del av kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 
De konsekvenser som detaljplanen medför är ett ökat behov av skolplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Yttrande 2020-01-27 
Planbeskrivning UN / 2020: 16 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden gör så. 

Beslutet expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret, Pla.n- och Projektavdelningen 

Utdragsbestyrkande \JX 
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§ 21 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr UN/2020: 10 

Utbildningsnämndens beslut 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Listor över delegationsbeslut för perioden 2020-01-14 - 2020-02-11 cirkulerar under mötet. 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Utdrags bestyrkande V.X 
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§ 22 

NYKVARNS 
KOMMUN 

PROTOKOLL 
2020-02-11 

Utbildningsnämnden 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr UN/2020:11 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av inkomna protokoll och 
skrivelser. 

Sammanfattning av ärendet 
De protokoll och skrivelser av intresse för utbildningsnämnden som inkommit sedan 
föregående sammanträde, har cirkulerat under mötet. 

Inbjudan till årets ungdomskonferens 2020, inkom 2020-02-07 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Antagande av riktlinjer för svar på 
medborgarförslag och motioner samt upphävande av anvisningar för 
medborgarförslag och motioner, inkom 2020-02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Gemensamma planeringsförutsättningar 
2021 med utblick 2022-2023 för kommunstyrelsen, inkom 2020-02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Antagande av Nykvarns styrmodell, inkom 
2020-02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Ansökan om medel för utökat 
investeringsbehov i Lillhagaskolans lokaler, revidering av investeringsbudget 2020-
02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Riktlinje för representation, inkom 2020-02-
03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag, Pulkabacken i 
Engelska parken, inkom 2020-02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag - Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning, inkom 2020-02-03 
Vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag- Riktlinje för samverkan, SU:l\fA
ett samverkansprojekt mellan utbildningsverksamhet och socialtjänst, inkom 2020-
01-28 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Utdragsbestyrkande U{ 
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§23 

Övrigt 

Dnr UN/2020:12 

Utbildningsnämndens beslut 
Det finns inga övriga frågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga övriga frågor. 

Beslutet expedieras till 
Akten 

Ju tera des ignatur 
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