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Tid och plats Tisdagen den 10 december 2019 kl.16.30 – 20.50 i konferensrum 
Yngern, kommunhuset 
 
Ajourneringar: 17.45-17.55, 19.07-19.27 och 20.00-20.05 
 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Thomas Wiberg (NP), ordförande 
Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande 
Jörgen Runholm (S), avstår från beslut §§ 115-129 
Patrick Claesson (SD), §§ 112-138 
Bengt Lindén (NP) 
 
Kent Jansson (SD), §§ 107-111 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Per Salberg (NP) 
Peter Palmér (M), §§ 107-112 
Joana Nilsson (S) 
Kent Jansson (SD)  
Malin Westergren (NP) 

  
Tjänstemän Susanne Englund, utbildningschef 

Josefine Alan, ekonom 
Lena Carlsson, t f verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser, 
§§ 107-109 
Lars Lundberg, verksamhetscontroller 
Hanna Karlsson, utredare 
Björn Bergérus, nämndsekreterare 

  
Justering  

Justerare Jörgen Runholm (S) 
  
Tid och plats för justering Måndagen den 16 december kl. 16.00 i kommunhuset, Nykvarn 

Omjustering torsdag den 2 januari 2020 kl. 10.00 i kommunhuset, 
Nykvarn 

  
Justerade paragrafer 107-138, 135 direktjusterad 
  
Underskrifter  

 
Sekreterare 

 

 Maria Frykegård närvarar vid justering 
 
Ordförande 

 

 Thomas Wiberg (NP) 
 
Justerare 

 

 Jörgen Runholm (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 
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§ 107 

Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden väljer Jörgen Runholm (S) att justera protokollet måndagen den 16 
december kl. 16.00 på kommunkontorets kansli. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Jörgen Runholm (S) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet den 16 december kl. 
16.00 på kommunkontorets kansli. 
  
__________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 108 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Övriga frågor 

Joana Nilsson (S) anmäler frågan om det finns riktlinjer för vinster för privata utförare. 
 
___________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 109 

Verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen är en kvalitetsrapport för elevhälsans medicinska insatser i Nykvarn under 
läsåret 2018-2019. Den beskriver organisationen, verksamheten mål och vilka insatser som 
skolsköterskor och skolläkare har utfört under året. 
Mål är att skapa grundförutsättningar för att kunna erbjuda alla elever en likvärdig elevhälsa 
genom att tillsammans utarbeta rutiner och gemensamma arbetssätt att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. EMI ingår i elevhälsan på skolan och utgår från 
basprogram och årshjul. I Nykvarn erbjuds alla elever i grundskolan tre hälsobesök till 
skolsköterskan med hälsokontroller. Hälsoenkäter ingår i åk 4 och 7. Vi fortsätter det 
nationella vaccinationsprogrammet för barn som påbörjas på BVC och ska även utföra 
enklare sjukvårdande insatser. På grund av vakanser, sjukdom och tidigare missade (och nu 
upptäckta) insatser har skolsköterkorna gjort en fantastisk insats under året och plan för att 
komma ikapp till nästa läsår finns. 
Mål för elevernas bästa är att utarbeta ett hållbart arbetssätt att aktivt arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande för att de ska hålla en hälsosam vikt och skapa förutsättningar för en 
god psykisk hälsa. Vi vet att det finns ett samband mellan god hälsa och goda skolresultat. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-22  
Rapport inklusive bilaga - Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Elevhälsan 
Utbildningskontoret inklusive rektorer 
Akten 
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§ 110 

Beslutsuppföljning 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner beslutsuppföljningen och informationsuppföljningen.  
 
____________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 111 

Utbildningschefen informerar 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

SKR Öppna jämförelser – Grundskola 2019 
Utbildningschef Susanne Englund informerar om SKR:s (Sveriges Kommuner och 
Regioner) Öppna jämförelser – Grundskola 2019 för Nykvarn. Nykvarns grundskolor ligger 
generellt över snittet för Stockholm och riket i resultat, men meritvärdet visar en sjunkande 
trend, där Nykvarn framförallt tappar i den högre betygsskalan. Flickorna har högre 
meritvärde än pojkarna men visar nedåtgående trend nu under snittet för flickor i riket. 
 
Ny rektor på Turingeskolan 
Den 7 januari 2020 börjar Emma Nordström som ny rektor på Turingeskolan 
 
Samarbete om gymnasieplatser 
Utbildningschefen Susanne Englund deltar i ett av fem kluster med olika kommuner i 
samverkan, där man bland annat nu tittar på gymnasieplatser där det i Stockholms län år 
2027 fattas kring 20 000 gymnasieplatser. 
 
Statsbidrag 
Statsbidrag för likvärdig skola skall ses över och reformeras efter att riksrevisionen skrivit om 
brister i det nuvarande systemet; bidragen kommer öka kraftigt från 3,5 miljarder 2019 till 4,9 
miljarder 2020 och 6,2 miljarder 2021. Nykvarn räknar med 150 000 mer än 2019, men ännu 
oklart. Bidrag för lärarassistenter ökar – i syfte att minska lärarnas administration – 
bidragsram kommer våren 2020. Nykvarn har inte sökt något för 2019. Reglerna har varit 
begränsande. Lågstadielyftet halveras 2020 för att sedan utgå helt, vilket innebär minskning 
med ungefär 5,5 tjänster i årskurs 1-3. Fritidshemssatsningen försvinner helt 2020, vilket 
innebär att våra enheter förlorar 700 000 kr motsvarande en 1,5 tjänst. 
 
Befolkningsprognos 
Statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar preliminärt på topp av barn 1-5 år 2022 för 
att sedan avta. För 6-12 åringar väntas en ökning från 2021. 13-15 åringar väntas öka med 
topp 2024 för att sedan gå ner och öka igen från 2028. De mer långsiktiga prognoserna är 
alltid osäkra.  
 
Lokalplan 
Furuborgsskolan utökar från höstterminen 2020. Avdelningar på Lillhaga förskola flyttar till 
paviljong vid Gamla Idrottsplatsen ”Gamla IP”. Lillahaga förskola klar april 2021. Paviljong 
behövs för nya barn. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten  

Dnr UN/2019:5 
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§ 112 

Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Josefine Alan informerar om utfallet för oktober samt aktuell helårsprognos. 
Prognosen visar ett totalt underskott på cirka 22,5 miljoner, vilket är något mer än tidigare 
prognoser. Det beror främst på att personalkostnaderna i verksamheterna har varit lite 
högre än beräknat. Eftersom personalkostnaderna är en så stor del av verksamheterna och 
beroende av många olika variabler – som sjukfrånvaro, behov av vikarier, semester etcetera 
– är de svårt att göra tillförlitliga prognoser. Den preliminära prognosen, efter utfall för 
november, visar istället på ett totalt underskott på ca 21,5 miljoner. Fortsatta 
uppföljningsmöten sker löpande med samtliga budgetansvariga chefer. 

 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning för oktober 

 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Ekonom Josefine Alan 

Akten 
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§ 113 

Verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2020 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att  
1. fastställa verksamhetsplan inklusive effektmål för utbildningsnämnden 2020 
2. anta detaljbudget för 2020 med bilagor 1-5 
3. anta tilläggsyrkande av Lembit Vilidu (M) om en åtgärdsplan för att få en budget i balans ute i 

verksamheter - om det är möjligt - med en konsekvensbeskrivning. 
4. anta tilläggsyrkande av Jörgen Runholm (S) att förvaltningen presenterar indikatorer som 

mäter måluppfyllese av utbildningsnämndens effektmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan för år 2020, innehållande nämndens 
effektmål som Utbildningskontoret tagit fram utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Inför 2020 
är effektmålen reviderade.  
 
Vidare föreslås utbildningsnämnden anta detaljbudget för år 2020. Detaljbudgeten baseras 
på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Detaljbudgeten 
innehåller bilagorna Upphandlingsplan, Statsbidrag, Handlingsplan för digitalisering, 
Lokalplan för 2020 samt Konkurrensplan för 2020.  

Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 då kompensation inte har 
getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till 
fullo kompenserats för ökade hyreskostnader och övriga kostnadsökningar. Inför 2020 räknades 
ramarna upp med 0,2 %. Samtidigt beräknas lönerna öka med 3,1 % och övriga kostnader öka med 
1,9 %. För verksamheterna under utbildningskontoret, där ca 86 % av kostnaderna består av 
personalkostnader innebär det att samtliga kostnader beräknas öka med i snitt 3 %. Detta innebär i 
realiteten ett effektiviseringskrav på 2,8 %. För en grundskola som under 2019 har en personalbudget 
på 40 mkr innebär 2,8 % en minskning med 1,12 mkr vilket på ett år motsvarar ca två lärartjänster 
inklusive PO.  
 
Utöver uppräkningen får utbildningsnämnden tillskott i form av volymkompensation för 
ökat antal barn och elever mellan år 2019 och 2020 på ca 5,1 mkr. I förskolan beräknades 
en avdelning tillkomma vilket innebär att antalet personal öka i förskolan för att täcka upp 
för dessa barns närvaro. I grundskolan räknades med ytterligare 27 elever vilket motsvarar 
en klass. I gymnasiet beräknades antalet elever öka med 13 st.  
 
Dessutom ges kompensation för ökade lokalkostnader på 10,4 mkr. Då en del av de lokaler 
som fanns med i beräkningen inte kommer att kunna tas i bruk under 2020 kan delar av 
dessa pengar användas för att täcka det underskott som uppstått under 2019, dock behöver 
verksamheten fortfarande rusta för att dessa pengar under kommande år kommer att gå åt 

Dnr UN/2019:119 



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-12-10 
 

Utbildningsnämnden 

11(51) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

för att betala hyra för de lokaler de avser. På grund av försenade byggnationer behöver 
också pengar läggas på tillfälliga lösningar.  
 
Sammanfattningsvis kommer 2020 fortsatt att vara ett tufft år ekonomiskt för 
utbildningsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20  
Verksamhetsplan inklusive effektmål för utbildningsnämnden 2020 
Detaljbudget för utbildningsnämnden 2020 
Bilaga 1. Upphandlingsplan 
Bilaga 2. Statsbidrag 
Bilaga 3. Handlingsplan för digitalisering 
Bilaga 4. Lokalplan för 2020 
Bilaga 5. Konkurrensplan för 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag enbart. 
Utbildningsnämnden avslår detsamma. Ordföranden frågar om de båda tilläggsyrkandena kan 
behandlas tillsammans. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. Ordföranden frågor om 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag tillsammans med de båda 
tilläggsyrkandena från Lembit Vilidu (M) respektive Jörgen Runholm (S). Utbildningsnämnden bifaller 
detsamma. 
 
Tilläggsyrkanden 

Lembit Vilidu (M) yrkar på en åtgärdsplan för att få en budget i balans ute i verksamheterna – om det 
är möjligt – och en konsekvensbeskrivning. 
 
Jörgen Runholm (S) yrkar på att förvaltningen presenterar indikatorer som mäter måluppfyllelse av 
utbildningsnämndens effektmål. 

Reservation 

Jörgen Runholm (S) reserverar sig för socialdemokraterna mot antagandet av detaljbudgeten för 2020 
- enligt bilaga. 
 
___________________ 

Beslutet expedieras till  

Ekonomikontoret 
Utbildningskontoret 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 114 

Ansökan om medel för utökat investeringsbehov i 

utbildningsverksamheten 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
investeringsmedel för anpassning av Lillhagaskolan om 13 miljoner kronor. Utbildningsnämndens 
kostnad för högre hyra för år 2020, tas inom tilldelad ram. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningskontoret vill förbättra Lillhagaskolans inre miljö. Det är nödvändigt för att skolan ska 
fungera som högstadium nu och fram till 2030. Större klassrum behöver skapas av ett antal smårum i 
en del av skolan som idag inte används för helklasser, så andra delar av skolan avlastas. Anpassningar 
behöver göras för att få bort de små kapprummen och använda den ytan bättre, en laboratoriesal 
behöver göras om för att kunna användas på annat sätt samt möjligheter att förbättra 
omklädningsrummen till idrottshallen behöver ses över. Detta skulle göra flödet av elever bättre och 
samtidigt öka tryggheten. 

Målet med investeringen är att skapa en god skolmiljö för våra 550 ungdomar så Lillhagaskolan kan 
fungera som en fullgod högstadieskola för perioden 2020-2030. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringen skulle inte vara förgäves även om högstadiet i framtiden skulle behöva utökas. 
Detaljplanen för fastigheten möjliggör en utbyggnad av Lillhagaskolans lokaler med en ny huskropp 
på gården mot Holländarvägen. 

Utbildningsnämndens kostnad för insatser kopplade till oro och konflikter förväntas växlas in mot 
kostnaden för dessa förebyggande åtgärder. 

Driftbudget 

Utbildningsnämnden får höjd hyra motsvarande Samhällsbyggnadskontorets kostnad om 433tkr/år, 
217tkr för år 2020. 

Investeringsbudget 

13 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-31 
Bilaga Utökat investeringsbehov 2020 
Bilaga till Detaljbudget 2020 Lokalplan 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 

Reservation 

Jörgen Runholm (S) reserverar sig för socialdemokraterna mot beslutet. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
Utbildningskontoret 
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§ 115 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Nykvarns kommun 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Nykvarns kommun. 
 
Utbildningsnämnden beslutar om medskick till förvaltningen att i framtiden bara besluta 
om resursfördelningsmodellen och överlåta åt förvaltningen att verkställa, samt meddela 
berörda aktörer. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten.  

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. Ordföranden frågar utbildningsnämnden om 
medskick till förvaltningen om att utbildningsnämnden i framtiden bara beslutar om 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

resursfördelningsmodellen och överlåter till förvaltningen att verkställa, samt meddela berörda 
aktörer. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Utbildningskontoret inklusive rektorer 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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§ 116 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 - Södertälje kommun 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Södertälje kommun. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Södertälje kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Södertälje kommun 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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 § 117 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Strängnäs kommun 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Strängnäs kommun. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Strängnäs kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Strängnäs kommun 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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§ 118 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Vittraskolan, Östertälje 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Vittraskolan, Östertälje. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Vittraskolan, 
Östertälje. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Vittraskolan, Östertälje 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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§ 119 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 - Nyckelskolan 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Nyckelskolan. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Nyckelskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Nyckelskolan 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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§ 120 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Järna friskola 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Järna friskola. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Järna friskola. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Järna friskola 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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§ 121 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Engelska skolan, Huddinge 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Engelska skolan, Huddinge. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Engelska skolan, 
Huddinge. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till 

Engelska skolan, Huddinge 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 122 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Förskola Maria Nyckelpiga 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Förskola Maria Nyckelpiga. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Förskola Maria 
Nyckelpiga. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Förskola Maria Nyckelpiga 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 123 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Sverige/finska förskolan 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Sverige/finska förskolan. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Sverige/finska 
förskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Sverige/finska förskolan 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 124 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Brinken Pysslingen 

förskolor 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Brinken Pysslingen. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Brinken Pysslingen 
förskolor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Brinken Pysslingen 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 

 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 125 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Södertälje friskola 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Södertälje friskola. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Södertälje friskola. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Södertälje friskola 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se


 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-12-10 
 

Utbildningsnämnden 

36(51) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Kringlanskolan 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Kringlaskolan. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Kringlanskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Kringlanskolan 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se


 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-12-10 
 

Utbildningsnämnden 

38(51) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Engelska skolan, Södertälje 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Engelska skolan, Södertälje. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Engelska skolan, 
Södertälje. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Engelska skolan, Södertälje 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se


 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-12-10 
 

Utbildningsnämnden 

40(51) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Vittra Södermalm 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Vittra Södermalm. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Vittra Södermalm. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Vittra Södermalm 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 

Resursfördelningsmodell för skolpeng 2020 – Solviksskolan 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursfördelningsmodellen för skolpeng 2020 
för Solviksskolan. 
 
Jörgen Runholm (S) avstår från beslut för socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnomsorg och 
grundskola. Modellen används också för interkommunal ersättning samt bidrag till 
fristående verksamhet. Resursfördelningsmodellen för 2020 är uppräknad med 0,2 % vilket 
motsvarar den generella ramuppräkningen i kommunen. 
 
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. I den interkommunala ersättningen och 
ersättning till fristående verksamhet ingår också Lokalkostnader och övriga OH-kostnader 
som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till 
fristående verksamheter ingår även moms.   
 
Skolpengen fastställs utifrån en individuell bedömning där hänsyn tas till om särskilda 
behov finns av ytterligare resurser utifrån de placeringar som Nykvarn har vid den enskilda 
verksamheten. Behov av ytterligare resurser bedöms inte föreligga för Solviksskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Resursfördelningsmodellen är avstämd mot beräknade volymer för 2020 samt den ram som 
utbildningsnämnden har blivit tilldelad.  

Investeringsbudget 

Beslutet har ingen betydelse för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Resursfördelningsmodell 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 __________________  

Beslutet expedieras till 

Solviksskolan 

Samordnare utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Akten 

 
 

Överklagan 

Vill ni överklaga Utbildningsnämnden i Nykvarns kommuns beslut ska ni skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska skickas eller lämna till 
Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att beslutet ska 
ändras. 
 
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Nykvarns kommun 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 
  

Skrivelsen skickas till: 

E-post: utbildning@nykvarn.se 

Brev: Registrator Utbildningsnämnden 

          Nykvarns kommun 

          155 80 Nykvarn 

  

mailto:utbildning@nykvarn.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130 

Tillsyn av Slottsparkens förskola 2019 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
- att rätt till bidrag samt godkännande enligt 2 kapitlet 5 § skollagen beviljas Slottsparkens 

förskola, samt 
- att rätt till bidrag samt godkännandet avser fristående förskola som drivs av Rönnbergs AB, i 

lokaler på Näsby 37, 155 93 Nykvarn. 

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen framgår att kommunen har tillsynsansvar över de fristående förskolor som kommunen 
beslutat om godkännande för. Tillsyn har därför skett av Nykvarns kommun på Slottsparkens förskola 
efter framtagna lokala rutiner. Enligt lokala rutiner skall tillsyn ske regelbundet, minst var tredje år.  
 
Slottsparken förskola öppnade i Nykvarns kommun 2011 och är en del av Rönnbergs friskolor AB. 
Rönnbergs AB äger lokalen som förskolan bedrivs i. Förskolan har idag 18 st inskrivna barn och fyra 
personer anställda, varav två är barnskötare och två är förskollärare. 15 % av förskollärartjänsten är 
rektorsuppdrag. Personalen ansvarar själv för livsmedelshantering i mottagningsköket där maten 
mottas. Städ och lokalvård köps utifrån. En egen vikariepool finns. Det pedagogiska arbetet 
genomsyras av motorisk rörelseträning där skolchefen för Rönnbergs AB utbildar all personal på 
Slottparken vilket används både i arbetet med personalen och i det pedagogiska arbetet. Slottsparken 
använder sig av Tyra-appen för både kommunikation med vårdnadshavarna, planering och 
uppföljning av det pedagogiska arbetet samt dokumentation. Kvalitetsarbetet på Slottsparken följer 
moderbolagets struktur och använder ett årshjul som är gemensamt för hela koncernen. 
Planeringsunderlag ifylles veckovis och analyseras och utvärderas. Slottsparken har vid tillsynen 
redovisat gott kvalitetsarbete samt all, för tillsynen nödvändig, dokumentation. Ansvariga för tillsynen 
har fått ett gott intryck av verksamheten och har inget att anmärka på. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att Rönnbergs AB som huvudman har rätt till bidrag likt de kommunala förskolorna 
som ersättning för de barn verksamheten omfattar. I övrigt innebär förslaget inga ekonomiska 
konsekvenser för utbildningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-11  
Rapport  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Akten 
Slottsparkens förskola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131 

Riktlinje för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående 

förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av 
fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen är det kommunen som godkänner vilka fristående huvudmän som får bedriva 
förskola samt fritidshem i kommunen samt vilka pedagogiska omsorger som har rätt till bidrag av 
kommunen. De huvudmän som kommunen godkänt är kommunen sedan tillsynsansvarig över. Andra 
skolformer är det skolinspektionen som godkänner och utövar tillsyn över.  
 
Denna riktlinje syftar till att vara det styrdokument som anger hur arbetet med godkännande, avgifter 
och tillsyn ska gå till i Nykvarns kommun. Riktlinjen utgår ifrån skolinspektionens tillvägagångssätt 
samt ifrån relevant lagstiftning. I januari 2019 skärptes lagen gällande tillsyn över fristående huvudmän 
varför den tidigare riktlinjen behöver revideras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Riktlinjen innebär inga direkta kostander för utbildningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19  
Riktlinje 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Utbildningskontoret 
Akten  
 
 
  

Dnr UN/2019:121 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132 

Utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av privata utförare 

2018-2022 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för uppföljning och insyn av privata utförares verksamhet 
som avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnderna att upprätta en nämndspecifik plan för 
uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare, gäller dock ej 
fristående skolor eller förskolor. 

Privata utförare som förekommer inom utbildningsnämndens verksamheter är tjänster 
kring skolskjuts, persontransporter och transporter. 

Planen omfattar planeringsmöte och uppföljningsmöte en gång per år med påföljande 
redovisning till Utbildningsnämnden under vår respektive höst. Dessa redovisningar utgör 
allmän handling och någon sekretess kring dessa föreligger inte. I praktiken betyder det att 
alla uppgifter och upplysningar om privata utförares verksamhet kan lämnas ut när 
planering och uppföljning blivit behandlade som ärende på Utbildningsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planen beskriver en struktur som ska säkerställa att kommunen får tjänster av bra kvalitet till rätt 
kostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-04  
Plan för uppföljning och insyn av privata utförares verksamhet 2018-2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133 

Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta Internkontrollplan 2020 för utbildningsnämnden. 

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. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. 

Internkontrollplanen innehåller: 

 Vilka processer och risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Genomförd riskbedömning. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen (roll). 

 När rapportering ska ske. 

I samband med årsredovisningen redovisas resultatet i en Internkontrollrapport för det gångna året. 

Ekonomiska konsekvenser 

Internkontroll kan bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Planen medför utöver det inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Internkontrollplan 2020 Utbildningsnämnd  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret 
Rektorer och förskolechefer 
Akten 
  

Dnr UN/2019:111 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 134 

Revidering av kostpolicy och antagande av riktlinje för kostenheten – 

remiss till vård- och omsorgsnämnden 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att skicka kostpolicy och riktlinje för kostenheten på remiss 
till vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att anta kostpolicy för Nykvarns kommun, UN/2018:54. 
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 som anger övergripande 
mål för kommunens allmänna kök samt en riktlinje där målen bryts ner till det konkreta arbetet. 
Kostpolicyn ska antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna ska antas av utbildningsnämnden. 
 
Nykvarns kommuns tillagningskök lagar drygt 2600 portioner om dagen till förskolan, skolan och 
äldreomsorgen. Kostpolicyn och riktlinjen ska vara de styrande dokument för att kvalitetssäkra 
måltiderna i kommunens allmänna kök. Kostpolicyn och riktlinjen syftar bland annat till att maten ska 
vara god med bra kvalitet, näringsriktig, hållbar, trivsam, säker och framtagen på ett sätt som skapar 
delaktighet för matgästen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-18  
Kostpolicy för Nykvarns kommun 
Riktlinje för kostenheten 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Utbildningsnämnden bifaller detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till 

Akten 
Kostenheten 
Vård- och omsorgnämnden 
  

Dnr UN/2019:118 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

§ 136 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor över delegationsbeslut för perioden 2019-11-05 - 2019-12-09 cirkulerar under mötet. 
  
__________________                                                                  

Beslutet expedieras till  

Akten 
  

Dnr UN/2019:7 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 

Inkomna protokoll och skrivelser 

 

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. 
 

- Enkät från Skolverket om skolans digitalisering (UN/2019:14), inkom 2019-11-21 

- Information från Storsthlm; BUS - barn i behov av särskilt stöd – nyheter om samverkan och 
utveckling, inkom 2019-11-22 

- Beslut om rekvisition från Skolverket; Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2019/2020 (UN/2019:60), inkom 2019-11-22 

- Information från Funktionsrätt Sverige; Resultat från enkätundersökning om Universell 
utformning (UN/2019:14), inkom 2019-11-25 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-01, § 87 Upphävande av 
kravpolicy och antagande av riktlinje för kravverksamhet (KS/2019:288) med bifogad Riktlinje 
för kravverksamhet antagen av kommunstyrelsen den 22 oktober 2019, § 172, inkom 2019-11-
26 

- Information från Sveriges Kommuner och Regioner; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
byter namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), inkom 2019-11-27 

- Beslut från Skolverket; Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 
(UN/2019:115), inkom 2019-11-29  

- Påminnelse från Skolverket; om enkät från Skolverket om hur ni som huvudman arbetar med 
digitalisering i grundskola och gymnasieskolan (UN/2019:14), inkom 2019-12-02 

- Inbjudan från Origo Stockholms län; Inbjudan till årlig träff 2020 med bifogat program, inkom 
2019-12-03 

- Nyhetsbrev från IT-Pedagogen, v. 49, 5 december 2019; Nu faller skolan, inkom 2019-12-05 

- Information om föreläsning från Dataspelsakuten; Den digitala barnvakten – Vad gör den nya 
tekniken med våra barn, inkom 2019-12-10 

- Nyhetsbrev från Nordiska Skolledarkongressen; Utbildningsministern avslutar Nordiska 
Skolledarkongressen; inkom 2019-12-10 
 

________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 138 

Övrigt 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna frågan och finner den besvarade. 

Sammanfattning av ärendet 

Joana Nilsson (S) väcker frågan om det finns riktlinjer för vinster för privata utförare. 
 
Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, informerar att privata utförare får samma skolpeng 
som kommunala och att så länge en skola utför sitt uppdrag och sköter sig (lagen säger att 
de inte får missköta sin ekonomi), så kan kommunen inte ifrågasätta hur pengarna används.  
 
________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
   

Dnr UN/2019:9 


