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Utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04  

Tid och plats  

2022-10-04 kl. 16:30-17:30 i Yngern. 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S)  
2:e vice ordförande, Patrick Claesson (SD), Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joana Nilsson (S), Kent Jansson (SD), Linn Forssén (NP) 

Övriga närvarande 

Suzanne Fritz, utbildningschef, Marika Makrigianni, rektor (§ 80), Marie Wiberg Scott, rektor (§ 80), 
Ingela Netz, verksamhetsutvecklare, Hanna Karlsson, utredare, Maria Khouri, ekonom, Håkan 
Wramner. vikarierande nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

2022-10-06 klockan kl. 16:30 i kommunhuset. 

Justerade paragrafer 

§§ 77- 90  

Underskrift 

 __________________________________________  
Håkan Wramner, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

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

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-07 

Datum då anslaget tas ned 

2022-10-29 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 77 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera dagens protokoll 6 oktober kl. 16:30 i kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 78 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 79 
Föregående protokoll 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående protokoll har sänts ut med kallelsen, föranleder inga anmärkningar och läggs till 
handlingarna. 

Handlingar i ärendet 

Protokoll utbildningsnämnden 2022-06-14 §§ 63-76 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 80 
Information: Utbildningschefen informerar samt presentation 
av nya chefer 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Susanne Fritz, tillförordnad utbildningschef sedan 1 oktober 2022 presenterar sig.  

Marika Makrigianni, rektor på Lillhagaskolan sedan 1 augusti presenterar sig. 

Marie Wiberg Scott, rektor för Nykvarns kommuns förskolor sedan 29 augusti presenterar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 81 
Information: Planering för ny förskola i Bergtorp - 
återkommande rapportering 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Susanne Fritz redogör för att arbetet med ny förskola i Bergtorp fortlöper som planerat. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 82 
Information: Återrapportering klagomål, kränkningar, 
polisanmälningar och skolinspektionsärenden 
Diarienummer: UN/2022:28 
 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 
Ingela Netz redogör för återkommande rapportering till nämnden om klagomål, kränkningar, 
polisanmälningar och skolinspektionsärenden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 83 
Information: Kvalitetsrapport för förskola, grundskola och 
fritidshem 
Diarienummer: UN/2022:146 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 
Ingela Netz redogör för kvalitetsrapport för förskola, grundskola och fritidshem. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 84 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
Diarienummer: UN/2022:8 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. att godkänna utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per  
den 31 augusti 2022. 

2. att överlämna utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den  
31 augusti 2022 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I utbildningsnämndens verksamhetsplan bryter utbildningsnämnden ner kommunfullmäktiges 
strategiska mål i effektmål och prioriterade aktiviteter. I delårsrapporten görs en sammanfattning av 
verksamhetsåret fram till och med augusti med en uppföljning av samtliga strategiska mål med 
tillhörande effektmål och aktiviteter. 

Utbildningsnämnden har en god eller mycket god måluppfyllelse på samtliga mål. Att nå en god 
ekonomisk hushållning har varit den största utmaningen för utbildningsnämnden vilket resulterat i att 
verksamheter arbetat med handlingsplaner som togs fram föregående år. Detta arbeta har färdigställts 
och enheterna når en budget i balans. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-09-14 - Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per  
den 31 augusti 2022 
Utbildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2022 
Bilaga 1 - Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022 
Bilaga 2 - Uppföljning av statsbidrag per den 31 augusti 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 85 
Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 
Diarienummer: UN/2022:134 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

1. Rekommendationen att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig 
uppräkning om 1,8 %. 

2. Rekommendationen att Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, 
Försäljnings- och serviceprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 % 
2023. 

3. Rekommendationen att programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 
4. Rekommendationen att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 %. 

Sammanfattning 

Enligt samverkansavtalet inom Stockholmsregionen ska en årlig översyn av uppräkningen göras av 
programpriser för gymnasieskolan. Priser skiljer sig åt beroende på gymnasieprogram. 
Beräkningsunderlaget tar hänsyn till personalkostnader, lokaler, matinköp och övriga kostnader.  

Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 
gemensamma prioriteringar.  

I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning beskrivs att avtalsparterna årligen ska besluta om 
eventuell justering av programpris för respektive utbildning efter förslaget från Storsthlm. Storsthlm 
beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkanområdets kommuner att anta föreslagna priser 
för gymnasieskolan 2023 i sin helhet med följande förändringar: 

• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 %. 
• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 

serviceprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 % 2023. 
• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 
• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 %. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2022-09-01 - Rekommendation, prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 
2023, S/22/0079 
Storsthlm Rekommendation ut - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan 2022, S/22/0079-5 
Storsthlm -Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023, S/22/0079 

Beslutet skickas till  

Storsthlm 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 86 
Taxor och avgifter för år 2023 
Diarienummer: UN/2022:141 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. att anta taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023. 
2. att ge utbildningskontoret i uppdrag att revidera dokumentet med aktuella siffror för 2023 

efter beslut från Skolverket. 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Att anta reviderade taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023. 

Sammanfattning 

Kommunen ska innan utgången av innevarande år besluta om taxor och avgifter för nästkommande 
år.  
 
I Nykvarns kommun tillämpas maxtaxa gällande avgiften för förskole- och fritidsplats. Det innebär att 
det finns ett maxbelopp för hur mycket ett hushåll ska betala. Avgiften är baserat på en procentsats av 
hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.  
Skolverket har ännu inte beslutat om reviderade avgifter för år 2023. Senast den 1 december varje år 
beräknar och informerar skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för 
första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.  
 
Inkomsttaket förväntas höjas inför 2023 medan procentnivåerna för avgiftstaket beräknas vara 
desamma. Alla kommuner som tillämpar maxtaxa får rätt att ta del av de bidrag som är 
sammankopplade med detta. För Nykvarns del ligger bidraget närmare 3 miljoner för år 2022.  
 
Den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en 
avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5d §  
Man föreslås ta ut en avgift på 25 000 kronor per ansökan vid godkännande av nyetablering och 
15 000 kronor per ansökan för utökning av befintligt godkännande. 
 
Nykvarns kommun administrerar samtliga barn och elever som bor i kommunen även om de är 
placerade hos annan huvudman. Kommunen betalar skolpeng till de huvudmän som tar emot 
kommunens barn och elever med ett tillägg för administrationen. I de fall kommunen tillhandahåller 
denna administration för den enskilda huvudmannen föreslås skolpengen minskas med belopp 
motsvarande ersättning för administrationskostnaderna. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter, Utbildningsnämnden 2023 
Taxor och avgifter, Utbildningsnämnden 2023 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Utbildningskontoret  
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§ 87 
Revidering av riktlinje och placeringsregler inom förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
Diarienummer: UN/2022:52 

Beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar följande 
Att anta riktlinje och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är det 
styrdokument som reglerar vilka barnomsorgsformer kommunen erbjuder och vilka regler som gäller 
vid ansökan om plats, placeringsförfarande, placeringstider, uppsägning av plats med mera.  
 
I Nykvarns kommun tillämpas maxtaxa inom förskola och fritidshem. Det innebär att det finns en 
högsta avgift som kommunen tar ut för placering i förskola och fritidshem. Taxan är inkomstrelaterad 
och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst upp till en viss nivå. Avgifter betalas månadsvis 
under 12 månader per år och varje faktura är för innevarande månad. Avgiften för förskola reduceras 
från augusti det år barnet fyller 3 år för barn som vistas på förskolan mer än 15 timmar/vecka på 
grund av avdraget för allmän förskola.  
 
I enlighet med utbildningsnämndens taxor och avgifter så är avgiftsreduceringen för allmän förskola 
35 % på ordinarie barnomsorgsavgift.  
 
Denna revidering avser att återgå till den tidigare skrivelsen om att avgiftsreduceringen gäller hela året 
och inte bara under terminstiderna (aug-maj). 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, 2022-09-15 
Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förslag till 
revidering, 2022-09-15 
Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Skolor och förskolor 
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§ 88 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2022:6, UN/2022:74 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Delgivningen noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Datum Diarienummer Beslut 

2022-07-05 UN/2022:2186 Beslut av Skolverket om ny gymnasieskola i Södertälje kommun 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 89 
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:6 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 8 juni 2022 till 26 september 2022. 

Datum Diarienummer Beslut 

2022-08-29 UN/2022:36 
Beslut för förskola, dispens för förskola utöver ramtid  
20 h/vecka för föräldraledig, FH 

2022-08-23 UN/2022:39 
Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i Nykvarns 
kommun, Lillagaskolan, AEFB 

2022-05-20 UN/2022:132 

Delegationsbeslut Avropsavtal avseende digitala enheter 
för skolverksamheten, Foxway Education AB 
(KS/2022:238) (del 1 §B1 - utbildningschef Anna-Karin 
Mentylä) 

2022-09-01 UN/2022:18 
Delegationsbeslut ersättare för rektor på Lillhagaskolan 
220919 

2022-08-30 UN/2022:40 
Delegationsbeslut om Ansökan om val av friskola utanför 
kommunen, ET, Solviksskolan- Utbildningschef Anna-
Karin M 

2022-06-09 UN/2022:40 
Delegationsbeslut om Ansökan om val av friskola utanför 
kommunen, VSF, Rosenborgsskolan, Hockey profil 

2022-07-05 UN/2022:18 Delegationsbeslut Tf rektor sommar 2022 

2022-08-31 UN/2022:108 
Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut gällande skolskjuts 
och persontransporter (Fel) 

2022-09-05 UN/2022:108 
Delegationsbeslut, § B 11,Tilldelningsbeslut skolskjuts 
och persontransporter 

2022-06-10 UN/2022:36 EE Delegationsbeslut Dispens för skolbarnomsorg åk 4-
6, Fritidshem Furuborgskolan (del 2 §J1 - rektor Malin 
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Johansson) 

2022-08-30 UN/2022:44 
EN Delegationsbeslut om tilläggsbelopp till fristående 
grundskola Magelungens skola Södertälje (del 2 § C2), 
läsår 22/23 

2022-06-07 UN/2022:40 
ES Delegationsbeslut Ansökan om val av friförskola, 
Södertälje Friskola(del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-06-13 UN/2022:36 
FH Delegationsbeslut Dispdens för förskolan utöver 
ramtid 20 h/vecka, Lillhaga förskola (del 2 §F3 - 
biträdande rektor Hanna Rydqvist) 

2022-06-02 UN/2022:39 
FN Delegationsbeslut Ansökan om förskoleklass i 
Nykvarns kommun, Björkestaskolan (del 2 §F4 - 
biträdande rektor Jonny Norrbom) 

2022-06-01 UN/2022:40 
FUR Delegationsbeslut Ansökan om val av friförskola, 
Örbyskolan (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-Karin 
Mäntylä) 

2022-06-07 UN/2022:40 
HS Delegationsbeslut Ansökan om val av friförskola, 
Södertälje Friskola (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-05-26 UN/2022:40 
MR Delegationsbeslut Ansökan om val av friförskola, 
Strängnäs Montessori (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-06-03 UN/2022:39 
NN Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i Nykvarns 
kommun, Björkestaskolan (del 2 §H2 - biträdande rektor 
Jonny Norrbom) 

2022-09-19 UN/2022:39 
NTW, Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun, Lillahaskolan 

2022-06-29 UN/2022:36 
RB-Delegationsbeslut Dispens för skolbarnomsorg åk 4-
6, Fritidshem Furuborgskolan (del 2 §J1 - rektor Malin 
Johansson) 

2022-08-30 UN/2022:44 
TB Delegationsbeslut om tilläggsbelopp till fristående 
grundskola Magelungens skola Södertälje (del 2 & C2) HT 
2022 
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2022-09-05 UN/2022:108 
Tilldelningsbeslut Persontransporter Södertälje kommun 
och för Nykvarns kommun TI 2022-1007 

2022-06-10 UN/2022:36 
VS Delegationsbeslut Dispens för skolbarnomsorg åk 4-6, 
Fritidshem Furuborgskolan (del 2 §J1 - rektor Malin 
Johansson) 

2022-05-26 UN/2022:40 
WR Delegationsbeslut Ansökan om val av friförskola, 
Strängnäs Montessori (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 90 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts. 
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