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Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för utbildningsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden föreslås anta verksamhetsplan med detaljbudget för år 

2023, innehållande nämndens effektmål som utbildningskontoret tagit fram 

utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål.  

Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av 

kommunfullmäktige. Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i 

balans under 2023 med de åtgärder som genomförts under 2019-2022. 

Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara mot 

kommunfullmäktiges strategiska mål kopplade till Vision 2035, 

hållbarhetsperspektiven och Utbildningsnämndens verksamhetsplaner i relation 

till resurserna. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun och är ett gemensamt åtagande för alla 

som bor och verkar i kommunen. Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte 

enbart av visionen utan det finns även andra styrdokument som vägleder 
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kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i 

enlighet med fokusområdena i vision 2035. 

Kvalitet och tillgång till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att 

förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden 

Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och 

omfattar medborgare i olika livsskeden. 

Mål och budget  

Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt styrdokument 

som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår 

ifrån Vision 2035 och innehåller politikens inriktningsmål, målsättningar för 

verksamheten och budget med nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga 

hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag 

under ett verksamhetsår. 

Verksamhetsplaner 

Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina 

svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för 

Nykvarns kommun 2022. Respektive nämnd/kommunstyrelsen formulerar i 

samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner med effektmål 

som utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål samt 

hållbarhetsperspektiven och den tilldelade budgetramen. Verksamhetsplanen är 

nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från 

kommunfullmäktiges mål och budget. Effektmålen är en kvittens till 

kommunfullmäktige hur nämnden ska bidra till de strategiska målen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt underlag för nämndens 

verksamhetsplan då det är navet i styrning och uppföljning av de olika 

skolformerna. 
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Effektmål med aktiviteter 

Effektmålen styr verksamheten mot vad nämnden vill uppnå och prioritera i 

relation till kommunfullmäktiges strategiska mål. Aktiviteterna anger vad 

verksamheten ska arbeta med för att bidra till måluppfyllelsen av effektmålet. 

Målvärden sätts med fokus på ständiga förbättringar och progression för barn och 

elever inom ramen för nämndens verksamheter. Syftet är att verksamheten når 

målen genom en effektiv organisation med sund ekonomi samt att de politiskt 

fattade besluten får genomslag i hela organisationen. 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2023 med de 

åtgärder som genomförts under 2019-2022. Effektmålen med tillhörande mått är 

framtagna för att svara mot kommunfullmäktiges strategiska mål och den 

gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utbildningsnämnden bedöms under 2022 att gå med ett överskott som motsvarar 

ca 1,2% av den totala ramen. Inför 2023 räknas ramarna upp i syfte att klara löne- 

och inflationsökning. 

Utbildningsnämnden får tillskott i form av volymkompensation för ökat antal barn 

och elever mellan år 2022 och 2023. Nämnden tilldelas kompensation för 

volymförändringar inom gymnasieskola med 1,3 mkr, förskola med 2,6 mkr och 

kompensationer för ökade interhyror med 3 mkr. Kostnaden för skolskjutsen har 

ökat betydligt efter upphandlingen av ett nytt avtal och detta har man även fått 

kompensation för. 

Det har tidigare år uppmanats om vissa åtgärder för att nå ett utfall i balans med 

budget men överskottet för 2022 består till stor del av vårändringsbudgeten. Det 
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innebär att utgångläget för 2023 förväntas uppnå en budget i balans med de 

ramökningarna. 

Efter en ökad nivå av investeringar under 2021 med anledning av nya Lillhaga 

förskola är behovet lägre under de kommande åren. Inom grundskolorna finns det 

fortsatta investeringsbehov över lag. Totalt för nämnden budgeteras 1,5 mkr för 

2023 vilket är en minskning med ca 100 tkr jämfört året innan. 

De investeringar som görs under 2023 påverkar verksamheternas driftkostnader 

genom ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta från dess att 

inköpen aktiveras. Då investeringsbudgeten under 2021 var något högre än 

tidigare år budgeteras något högre kostnader för kapitalkostnader i 

verksamheterna. Detta är dock marginellt.  

Konsekvenser för barn och unga 

Utbildningsnämndens effektmål är framtagna för att barn och elever i Nykvarns 

kommun ska vara trygga och trivas i kommunens skolor och förskolor samt att ge 

alla barn och elever förutsättningar för progression i utveckling och lärande.  

Utbildningsverksamhetens syfte är att främja barn och ungas utveckling och 

lärande. Eventuella effektiviseringar som görs under året ska därför i möjligaste 

mån utformas så att de inte går ut över kvaliteten i förskola och skola. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utbildningskontoret och ekonomikontoret. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-08 – Utbildningsnämndens verksamhetsplan med 

detaljbudget 2023. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för utbildningsnämnden. 

Bilaga 1 – Upphandlingsplan 2023, utbildningsnämnden. 
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Bilaga 2 – Digitaliseringsplan 2023, utbildningsnämnden. 

Bilaga 3 - Plan för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata 

utförare 2023, utbildningsnämnden  

Bilaga 4 – Konkurrensplan 2023, utbildningsnämnden 

Bilaga 5 – Lokalplan 2023, utbildningsnämnden 

Bilaga 6 – Statsbidragsplan 2023, utbildningsnämden  

Beslutet skickas till 

Akten 

Utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen 

 

Susanne Fritz 

Utbildningschef 

Maria Khouri 

Ekonom 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se
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1 Nykvarn – på väg mot 2035! 
Som Sveriges näst yngsta kommun har vi höga ambitioner. Mognare och mer 
erfarna ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling.  
 

År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra 
och utvecklas. När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste 
vi fråga oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka 
värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?  
 
I dialog har invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit 
delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att 
lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya 
vision: Kom närmare! Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot 
framtiden. Med två ord sammanfattar den vårt erbjudande, vår ambition och 
vårt löfte.  
 
Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt 
i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet. 
Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även 
när vi växer.   
 
Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår 
kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och 
Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som 
vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och 
kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från 
kontoret. Om att förenkla för entreprenörer och företagare att etablera sig 
här.  
 
För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska 
alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska 
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lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som 
folk är mest, helt enkelt.  
 
Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor 
och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan i att 
komma närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom 
föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra 
kommuner i vår närhet.  
 
Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt 
kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det 
tillsammans.  
 
Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare! 

2 Fokusområden 

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation. 
Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 
2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens 
arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet 
med fokusområdena i denna vision.  
 
Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för 
att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!  

De fem fokusområdena är: 
 Leva och bo – nära hela livet 

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 

 Resor och kommunikation – nära till och från 

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 

 Lärande och utbildning – nära kunskapen 
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I. Leva och bo – nära hela livet 
Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och 
brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer 
och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet 
är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska 
vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns 
tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela 
livet. 

 
 

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och 
samhällsservice för alla behov. 

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar 
den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats 
och en vacker kommun.  

3. Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare. 
Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill 
Mälaren.  

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.   

 

 

 

1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i 
kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att 
samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar 
för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den 
kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.  

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en 
medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

Det här gör vi för att komma dit
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söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en 
trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.   

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande 
året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de 
boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden 
från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.  

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet 
och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp 
runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, 
båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula 
forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.  

 
II. Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 
I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang 
för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda 
förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och 
informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.  

 

 

 

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens 
utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, 
transparent och tydlig. 

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra 
natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.  

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som 
bjuder in till kultur och aktivitet.  

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker. 

 

 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

Det här gör vi för att komma dit
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1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta 
prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom 
god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation 
som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med 
kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7-kommun, det innebär att många 
tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar. 

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den 
sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får 
blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala 
friluftsbaden utvecklas fram till 2035. 

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella 
aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med 
att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, 
både utomhus och inomhus.  

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och 
stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. 
Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.  

 
 
 
III. Resor och kommunikationer – nära till och från 
Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande 
Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar 
för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda 
kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är 
Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från. 
 

 

 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs 
genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.  

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är 
enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.  

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat 
bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.  

4. Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare 
världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från 
kontoret. 

5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.  

 

 

 

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat 
samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed 
Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns 
kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens 
aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga 
ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och 
bussavgångar.  

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, 
genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i 
kommunen.  

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och 
gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av 
vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd 
snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära 
samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar 
bättre samman över kommungränserna.  

Det här gör vi för att komma dit
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4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala 
tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om 
tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess 
möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.  

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar 
och områden planeras.  

 

 

IV. Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 
I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. 
Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya 
utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden. 
Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att 
starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala 
drivkraften.  
 

 

1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en 
katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.  

2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter i 
kommunen. 

3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och 
verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa 
arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.  

4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.  

 

 

 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala 
plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska 
vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, 
dialog och utvecklade e-tjänster.  

2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter (exempelvis 
genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder mötesforum där näringsliv, 
föreningsliv, kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande 
och kreativitet.  

3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den 
egna organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är 
snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med 
andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm 
Syd-Mörby.   

4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att 
påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje medarbetare 
verktygen att göra skillnad - varje dag.  

 
V. Lärande och utbildning – nära kunskapen 
I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda 
utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av 
fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa 
skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar 
medborgare i olika livsskeden. 
 

 

 

1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.  

2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.  

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns 
kommun. En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till högskole- 
eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning. 

4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har 
särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av 
funktionsvariation.  

 

 

 

1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent 
personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt 
för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där 
kunskapsöverföringen har hög prioritet. Våra skolor och förskolor genomsyras 
av en stark vilja att lära ut vilket ger barnen en god kunskapsgrund.  

2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i regionen 
samt verkar för förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.  

3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, skolor och 
utbildningsväsendet. Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor 
och gör det möjligt att utbilda sig på distans genom bra samarbeten och 
studiemiljöer.  

4. I Nykvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar 
efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla 
människors olika behov. 

 

Detta gör vi för att komma dit
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3 Kommunens styrmodell 
Styrmodellshuset visualiserar hur kommunen styrs samt hur målen och 
visionen förhåller sig till varandra.  

Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035. På den 
översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset 
representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig både utåt till 
kommunens invånare och andra intressenter och inåt, till kommunens 
organisation och medarbetare. 

Husgrunden längst ner symboliserar kommunens värderingar som 
arbetsgivare.  

Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan 
organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras. 
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3.1 Målstruktur  

Kommunfullmäktige redovisar kommunens vision och kommunfullmäktiges 
strategiska mål i kommunens styrmodell. Målbilden fastställs i samband 
med behandlingen av årsbudget och den ekonomiska flerårsplanen. 
Fullmäktiges strategiska mål för den nya mandatperioden utgår ifrån 
hållbarhet och ingår i kommunens mål- och budget.  
 
Respektive nämnd/bolag beslutar därefter om sina årliga effektmål för sin 
verksamhet med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges 
strategiska mål och den tilldelade budgetramen.  
 
Därutöver arbetar tjänstemannaorganisationen fram arbetsmål och 
individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen. 

Målstrukturen kan i korthet beskrivas i följande schema: 

Vision Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision för en längre 

tidsperiod.  

I visionen framgår fem fokusområden som prioriteras särskilt: 

 Leva och bo – nära hela livet 

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 

 Resor och kommunikation – nära till och från 

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 

 Lärande och utbildning – nära kunskapen 
Hållbarhetsdime
nsioner 

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige sina övergripande 

målriktningar som berör samtliga verksamheter. Hållbarhetsperspektivet 

genomsyrar den kommunövergripande målbilden och utgår ifrån de tre 

hållbarhetsdimensionerna.  

 social 

 ekologisk 

 ekonomisk 
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Kommun-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Kommunfullmäktiges fem strategiska målen utgår från tre 

hållbarhetsdimensioner och sträcker sig över längre period än ett år, 

oftast en mandatperiod. 

 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt 
och samhällsbyggande 

 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för 
kommuninvånare och andra intressenter 

 Bevara naturresurser och biologisk mångfald  
 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet  
 Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet 

Kommun-
fullmäktiges 
effektmål 

Kommunfullmäktige fastställer sina årliga effektmål för organisationen 

som kan fördelas ner till nämnder eller enbart återrapporteras på 

kommunövergripande nivå. 

Ägardirektiv Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för verksamhet i 

kommunala bolag. 

Effektmål Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om effektmålen för sina 

verksamheter som återrapporteras till kommunfullmäktige två gånger 

om året. 
Arbetsmål 
 

Enheter och arbetslag bryter ner de övergripande målen i respektive 

organisatoriska enhetsarbetsmål (aktiviteter) samt individuella mål för 

medarbetare.   

 

3.2 Uppföljning av politiskt beslutad målbild 

Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska- och effektmål samt 
nämndernas/bolagens effektmål görs i delårsbokslut per augusti samt i 
nämndernas verksamhetsberättelser och kommunens årsredovisning. De 
ekonomiska effektmålen redovisas även i delårsrapporten per den 31 mars. 
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4 Mål och budget  
Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt 

styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal 

verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens 

inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med 

nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar 

resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett 

verksamhetsår. Kommunfullmäktige fastställer de strategiska målen i 

budgetdokumentet i samband med behandlingen av årsbudget och den 

ekonomiska flerårsplanen. I budgetdokumentet redovisas kommunens vision 

och kommunfullmäktiges strategiska mål. 

5 Verksamhetsplaner 
Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete 

med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i 

Budget för Nykvarns kommun 2023. Respektive nämnd/kommunstyrelsen 

formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner. 

I verksamhetsplanerna beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt 

från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade 

budgetramen. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och 

ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget. 

5.1 Arbetsplaner  

Organisatoriska enheterna formulerar arbetsmål och aktiviteter i sina 

arbetsplaner som svar på verksamhetsplanen. Därutöver arbetar enheterna 

fram medarbetarnas individuella mål som används i den lokala styrningen 

och uppföljningen. Enhetens och medarbetarens mål tydliggörs därmed i 

medarbetarsamtalet.  
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5.2 Bilagor 

I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens 

upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av 

privata utförare, konkurrensplan samt lokalplan. De redovisas som bilagor till 

verksamhetsplanen med särskild beslutsats i tjänsteutlåtande. Miljöprogram 

redovisas enbart på kommunövergripande nivå. 

6 Utbildningsnämndens målbild 2023 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

Strategiskt mål Effektmål (Utbildningsnämnd) 

Alla delar av verksamheten ska ha en god 
arbetsmiljö 

 

Attraktiv och trygg kommun att bo och 
verka i med hållbar tillväxt och 
samhällsbyggande 

Alla barn och elever ska i vår verksamhet 
möta en trygg och stimulerande social miljö  

 

Service med hög kvalitet, delaktighet och 
inflytande för kommuninvånare och andra 
intressenter 

Alla delar av verksamheten ska möjliggöra 
delaktighet för barn, elever, vårdnadshavare 
och vid behov, externa aktörer. 

Bevara naturresurser och biologisk 
mångfald 

Alla delar av verksamheten ska genomsyras 
av social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 

Verksamheten ska vara transparent med 

tydliga mål i enlighet med styrdokumenten 

 

Attraktiv organisation och effektiv 
verksamhet 

Alla barn och elever ska ges möjlighet till 

kontinuerlig progression i utveckling och 

lärande 
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Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk 
stabilitet 

Alla delar av verksamheten ska ha en effektiv 
organisation med sund ekonomi 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnden) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
Attraktiv och trygg 
kommun att bo och 
verka i med hållbar 
tillväxt och 
samhällsbyggande 

Social Alla delar av 
verksamheten ska ha en 
god arbetsmiljö 

 

*Sjukfrånvarostati

stik, -andel total 

sjukfrånvaro 

*Sjukfrånvarostati

stik – 

korttidsfrånvaro i 

procent 

*Sjukfrånvarostati

stik 

långtidsfrånvaro i 

procent 

Mål: minskas 

 

*Andel 

 
 Förbättring av systematik och 

struktur för ansvar och 
uppföljning 
 



 

  13(38) 

medarbetare som 

anger att de kan 

rekommendera 

Nykvarns kommun 

som arbetsgivare 

Mål: ökas 

 
*Ledarskapsindex 

Mål: ökas 

 

Social, Ekonomisk Alla barn och elever ska 

i vår verksamhet möta 

en trygg och 

stimulerande social 

miljö 

*Andel elever i F-9 

som upplever 

trygghet i 

grundskolan. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever i F-9 

som upplever att 

 Utreda förutsättningar för 
verksamhetsgemensam 
organisation som främjar likvärdig 
elevhälsa.  

 Systematisk uppföljning av 
frånvaro 

 Verksamhetsövergripande 
fortbildning inom 
Neuropsykiatriska 
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det är arbetsro på 

lektionerna. 

Mål: ökas 

 

*Andel 

vårdnadshavare 

som upplever att 

deras barn är 

trygga på 

förskolan. 

Mål: ökas 

 

funktionsnedsättningar (NPF) 
 Samarbete och samordning med 

socialtjänsten 

Service med hög 
kvalitet, delaktighet och 
inflytande för 
kommuninvånare och 
andra intressenter 
 

Social Alla delar av 

verksamheten ska 

möjliggöra delaktighet 

för barn, elever, 

vårdnadshavare och, vid 

behov, externa aktörer 

*Andel 

vårdnadshavare 

som upplever god 

kommunikation 

och ett gott 

samarbete med 

 Utveckla och möjliggöra 
kommunikationsytor internt och 
externt 

 Utveckla och synliggöra barns och 
elevers delaktighet i sitt eget 
lärande 
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förskola, 

grundskola och 

fritidshem. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever som 

uppgett att de vet 

vart de ska vända 

sig om de har 

synpunkter på 

skolan och 

undervisningen. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever som 

anser att de får 

vara med och 

påverka 
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undervisningens 

utformning. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever som 

upplever att de får 

vara med och 

påverka val av 

aktiviteter på 

fritidshemmen. 

Mål: ökas 
 

 

Bevara naturresurser 
och biologisk mångfald 

Ekologisk, ekonomisk Hållbarhetsperspektiven 

ska genomsyra 

verksamheten 

* Andel matsvinn 

per elev och dag i 

grundskola/ 

grundsärskola. 

Mål: minskas 

 Förbättra kravställarkompetens i 
upphandlingar och avtal 

 Utveckla rutiner kring svinn, 
förbrukning och inköp samt 
metoder för uppföljning  
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Nämndens målbild 2023 inkl. aktiviteter 
 
 
 
 
 

  

*Andel medarbetare 

som anger att de får 

möjlighet till 

kompetensutvecklin

g som motsvarar 

behovet inom sitt 

arbetsområde 

Mål: ökas 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
Attraktiv organisation 
och effektiv verksamhet 

Social, Ekonomisk Alla barn och elever 

ska ges möjlighet till 

kontinuerlig 

progression i 

utveckling och 

lärande 

 

*Andel 

vårdnadshavare 

som upplever att 

förskolans 

undervisning 

stimulerar deras 

barn till utveckling 

och lärande. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever som 

upplever att de lär 

 Utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet på alla nivåer 

 Utveckla måltidspedagogik 
 Samarbete och samordning med 

Fritid- och kulturskola 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
sig och utvecklas 

på lektionerna, 

andel 

Mål: ökas 

 

*Andel elever i åk 6 

som uppnått 

kunskapskraven i 

alla ämnen. 

Mål: ökas 

 

*Andel elever i åk 9 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
som uppnått 

kunskapskraven i 

alla ämnen, 

lägeskommun. Mål: 
ökas 

 

*Andel elever som i 

slutet av åk 9 når 

de högre 

betygsstegen C, B 

och A.  

Mål: ökas 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
 

*Andel elever 

behöriga till 

gymnasiet i åk 9 

*Meritvärde 

lägeskommun, 

genomsnitt (17 

ämnen) 

Mål: ökas 

Social, Ekonomisk 

 
Verksamheten ska 

vara transparent 

med tydliga mål i 

*Hållbart 

medarbetarengage

mang 

 Ökad transparens, delaktighet och 
gemensamt ansvarstagande på 
ledningsnivå inom 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
enlighet med 

styrdokumenten 

 

Mål: ökas 

 

 

utbildningskontorets alla 
verksamheter  

Ekonomi i balans för 
långsiktig ekonomisk 
stabilitet 

Ekonomisk Alla delar av 

verksamheten ska ha 

en effektiv 

organisation och 

sund ekonomi 

*Andel behöriga 

förskollärare i 

förskola. 

Mål: 40 % 

 

 

*Andel behöriga 

lärare i grundskolan 

Mål: 100% 

 Förbättra rutiner för systematiskt 
stöd och uppföljning av budget 

 Se över formuleringar i 
anställningsavtal för möjliggörande 
av koncerntänk 

 Förbättrat årshjul för uppföljning av 
fastighet/drift 

 Fortsatt arbete med plan för 
strategisk kompetensförsörjning 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
 

*Andel årsarbetare 

i fritidshem med 

pedagogisk 

högskoleexamen. 

Mål: ökas 

 

*Andel 

budgetansvariga 

verksamheter med 

ekonomi (resultat 

jämfört med 
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Strategiskt mål (KF) 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
 

 
Effektmål 

(utbildningsnämnd
en) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till 

målet 
(redovisas i punktform) 

 
tilldelad ram eller 

ersättning) i 

balans. 

Mål: ökas 

 

 
Nämndens målbild 2023 inkl. aktiviteter 
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7 Verksamhetsförändringar 
Ramarna har räknats upp med 4%. Här ingår den generella 
ramkompensationen för löne- och prisantaganden, volymuppräkning 
samt några mindre riktade satsningar. Vidare har justeringar för 
kapitalkostnader gjorts. 

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet anslagit 353 712 tkr till nämnden 

för utbildningskontoret.  

8  Ekonomisk sammanställning 

Nedan ses en ekonomisk sammanställning för utbildningsnämnden samt 

investeringsbudgeten för den pedagogiska verksamheten. 

Sammanställningen är på övergripande nivå och fördelat på de olika 

verksamheter som bedrivs inom nämnden.   

Investeringar  
 
Verksamhetsområde/verksamhet 
Nettoutgifter tkr 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

UTBILDNINGSNÄMND       

Förskola 400 1000 400 

Grundskola 900 400 900 

Kostenheten 200 100 200 

Delsumma 1500 1500 1500 

 
Efter en ökad nivå av investeringar under 2021 med anledning av nya 

Lillhagaförskola är behovet lägre under de kommande åren. Inom 

grundskolorna så finns det fortsatta investeringsbehov över lag. Totalt för 
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nämnden budgeteras 1,5 mkr för 2023 vilket är en minskning med ca 100 tkr 

jämfört året innan. 

 
Driftbudget 
 
Skatteunderlagets tillväxt klarar för 2023 att finansiera kompensation för 

inflation och lönerörelse utifrån den volymökning som förväntas under det 

kommande året.  

Nämnden tilldelas kompensation för volymförändringar inom gymnasieskola 

med 1,3 mkr, förskola med 2,6 mkr och kompensationer för ökade interhyror 

med 3 mkr. Utöver detta så har nämnden även fått kompensation för 

inflation och skolskjuts med 3,9 mkr. Kostnaden för skolskjutsen har ökat 

betydligt efter en upphandling av ett nytt avtal.  

År (tkr) 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 

  
Netto 

budget 
Netto 

budget 
Netto 

budget 
Netto 

budget 
Netto 

budget 

Utbildningsnämnden 323 282 338 832 353 712 371 189 400 969 

 

 

Budget 2023 - Utbildning Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

        

Intäkter     
Belopp 

(Tkr) 

Taxor och avgifter -13 250 -13 870 -13 650 

Bidrag -13 116 -12 118 -14 900 
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Försäljning av verksamhet -1 540 -1 145 -1 820 

        

Kostnader 
Belopp 
(Tkr)     

Förskola       

Skolpeng Förskola 61 017 61 400 65 756 

Behovspeng 2 470 2 470 2 640 

Måltidskostnad 7 308 7 308 7 454 

OH-kostnader förskola 4 755 4 755 4 806 

        

Grundskola F-9 och fritidshem       

Skolpeng Grundskola ink. förskoleklass 93 667 93 667 100 000 

Vårändringsbudget 1 800 1 429   

Skolpeng Fritidshem 13 544 14 636 16 273 

Anslag Klubben 400 400 400 

Modersmål och studiehandledning 451 320 290 

Behovspeng 6 097 6 172 6 512 

Måltidskostnad 11 124 11 498 11 346 

Gruppeng särskild undervisningsgrupp 500 500 500 

        

Anpassad grundskola (Grundsärskola)       

Skolpeng grundsärskola och fritidshem särskola 2 500 2 108 2 000 

Måltidskostnad 65 61 66 

        

Lokalkostnader       

Hyreskostnad 45 840 45 840 48 216 

Lokalvård 9 513 9 355 9 668 
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Köp av verksamhet       

Förskola 4 700 4 300 5 000 

Förskoleklass, grundskola och fritidshem 7 450 6 761 8 450 

Särskilda platser grundskola 1 100 1 300 2 000 

Grundsärskola ink. fritidshem 4 000 4 600 4 700 

Anpassad gymnasieskola (Gymnasiesärskola) 1 330 500 1 000 

Gymnasium 60 539 57 000 60 370 

Vuxenutbildning 5 000 3 500 4 500 

        

Centrala kostnader       

Personalkostnader utbildningskontoret ink Rektorer & 
Måltidschef 12 250 12 000 13 165 

Elevtransporter skolskjuts 2 200 2 641 5 000 

Resebidrag och SL-kort gymnasiet 1 200 1 566 1 500 

Övriga kostnader utbildningskontoret 2 178 2 178 1 830 

Vårändringsbudget  3 200 3 200   

Utbildningsnämnden 540 500 640 

        

Summa: 338 832 333 832 353 712 

Ram  338 832 338 832 353 712 

Avvikelse: 0 4 000 0 

 

9 Bilagor 
Bilagor ska biläggas VP och återrapporteras i verksamhetsberättelse och vid 

behov, i delårsrapport per den 31 augusti. Dessa bilagor är: 
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Bilaga 1. Upphandlingsplan, 
Bilaga 2: Digitaliseringsplan, 
Bilaga 3: Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, 
Bilaga 4: Konkurrensplan  
Bilaga 5: Lokalplan 
Bilaga 6: Statsbidragsplan 
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10 Källförteckning 
Strategiskt mål: Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och 
samhällsbyggande 

Effektmål Mått Källa 

Alla delar av 
verksamheten ska 
ha en god 
arbetsmiljö 
 

*Sjukfrånvarostatistik, -andel total 

sjukfrånvaro 
 

Egen statistik (HR) 

 *Sjukfrånvarostatistik – 

korttidsfrånvaro i procent 
 

Egen statistik (HR) 

 *Sjukfrånvarostatistik – 

långtidsfrånvaro i procent 

 

Egen statistik (HR) 

 *Medarbetare som anger att de kan 

rekommendera Nykvarns kommun 

som arbetsgivare 
 

Egen statistik (medarbetarenkät) 

 *Ledarskapsindex 
 

Egen statistik (medarbetarenkät) 

Alla barn och elever 
ska i vår 
verksamhet möta 
en trygg och 
stimulerande social 
miljö  

 

*Elever i F-9 som upplever trygghet i 

grundskolan, andel (%) 

 
 

Egen statistik (brukarenkät) / 
skolinspektionen 

 *Elever i F-9 som upplever att det är 

arbetsro på lektionerna, andel (%) 

 

Egen statistik (brukarenkät) / 
Skolinspektionen 

 *Vårdnadshavare som upplever att 

deras barn är trygga på förskolan, 

andel (%) 

Egen statistik (brukarenkät) 
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Strategiskt mål: Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för 
kommuninvånare och andra intressenter  

Effektmål Mått Källa 

*Andel vårdnadshavare som upplever 

god kommunikation och ett gott 

samarbete med förskola, skolan och 

fritidshemmet 
 

Egen statistik (brukarenkät) 

*Elever som uppgett att de vet vart de 

ska vända sig om de har synpunkter 

på skolan och undervisningen, andel 

(%) 
 

Egen statistik (brukarenkät) / 
Skolinspektionen 

*Andel elever som anser att de får 

vara med och påverka 

undervisningens utformning 
 

Egen statistik (brukarenkät) / 
Skolinspektionen 

Alla delar av 

verksamheten 

ska möjliggöra 

delaktighet för 

barn, elever, 

vårdnadshavare 

och, vid behov, 

externa aktörer 
 

*Elever som upplever att de får vara 

med och påverka val av aktiviteter på 

fritidshemmen, andel (%) 
 

Egen statistik (brukarenkät)  

 
Strategiskt mål: Bevara naturresurser och biologisk mångfald 

Effektmål Mått Källa 

Hållbarhetsperspektiven 
ska genomsyra 
verksamheten 

*Matsvinn per elev och dag i 

grundskola/grundsärskola.  

* Medarbetare som anger att de får 

möjlighet till kompetensutveckling 

som motsvarar behovet inom sitt 

arbetsområde 
 

Egen statistik (Måltidsenheten) 
Egen statistik (medarbetarenkät) 

 
 
Strategiskt mål: Attraktiv organisation och effektiv verksamhet 
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Effektmål Mått Källa 

*Vårdnadshavare som upplever att 

förskolans undervisning stimulerar 

deras barn till utveckling och lärande, 

andel (%) 
 

Egen statistik (brukarenkät) 

*Elever som upplever att de lär sig och 

utvecklas på lektionerna, andel (%) 
 

Egen statistik (brukarenkät) / 
Skolinspektionen 

*Elever i åk 6 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

 

Kolada 

*Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
lägeskommun, andel (%)  
 

Kolada 

Alla barn och 

elever ska ges 

möjlighet till 

kontinuerlig 

progression i 

utveckling och 

lärande 
 

*Elever som i slutet av åk 9 når de högre 
betygsstegen C, B och A, andel (%) 

Kolada 

Verksamheten 

ska vara 

transparent med 

tydliga mål i 

enlighet med 

styrdokumenten 
 

*Hållbart medarbetarengagemang 
 

Egen statistik (medarbetarenkät) 

 
 Strategiskt mål: Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet 

Effektmål Mått Källa 

Alla delar av 
verksamheten ska 
ha en effektiv 
organisation och 
sund ekonomi 

*Andel behöriga förskollärare 
 

SCB 
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Effektmål Mått Källa 

 *Andel elever behöriga till gymnasiet i 

åk 9 
 

Kolada 

 *Meritvärde lägeskommun, genomsnitt 

(17 ämnen) 
 

Kolada  

 *Andel behöriga lärare i grundskolan 
 

SCB 

 *Årsarbetare i fritidshem med 

pedagogisk högskoleexamen, andel 

(%) 
 

SCB 

 *Årsprognos/resultat jämfört med 

tilldelad ram eller ersättning (Utfall 

jämfört med budget) 
 

Egen statistik (ekonomi) 

 

 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 



 

Bilaga 1 - 
Upphandlingsplan 2023, 
utbildningsnämnden 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

1.1 Kommunens struktur för inköp och upphandling 2 

2 Upphandlingsplan – kommunens planeringsverktyg 2 

3 Ansvar och genomförande 2 

4 Instruktion för att fylla i blanketten 3 

4.1 Genomförande av upphandling - uppskattad totalkostnad 3 

4.2 Tid för genomförande av ett upphandlingsärende 3 

5 Upphandlingsplan 2023 - Utbildningskontoret 4 

  



  2(11) 

1 Inledning 
Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla 

medborgare. Behovet av varor, tjänster och entreprenader ska tillgodoses 

genom ett inköpsarbete som säkerställer en balanserad riskexponering med 

rätt kvalitet till bästa möjliga pris.  

1.1 Kommunens struktur för inköp och upphandling 

Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor 

beskrivs närmare i styrdokumenten för inköp och upphandling. Dokumenten 

omfattar all anskaffning och samtliga inköp avseende varor, tjänster och 

entreprenader inom Nykvarns kommun.  

Styrdokumenten för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar: 

- Policy för inköp och upphandling  

- Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling 

- Instruktioner för inköp och upphandling 

2 Upphandlingsplan – kommunens planeringsverktyg 
För att Inköpsfunktionen i samverkan med verksamheterna ska kunna: 

- tillgodose att avtal finns på plats i rätt tid  

- upprätta realistiska tid- och resursplaner för 

upphandlingsärenden,  

- säkerställa budget för genomförande 

så upprättas en upphandlingsplan inför varje nytt budgetår.  

Upphandlingsplanen ska omfatta samtliga upphandlingsärenden som har 

påverkan på respektive verksamhets ekonomi och resursplanering under det 

kommande året. I upphandlingsplanen anger respektive verksamhet samtliga 
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upphandlingar, direktupphandlingar och avrop med omfattning över 100 000 

kr.  

Avvikelser från upphandlingsplanen i form av akuta uppdrag hanteras 

löpande under året, vilket dock kan påverka prioriteringarna i den fastställda 

planeringen. Dessa uppdrag följs upp inom den årliga uppföljningen av 

upphandlingsplanen. Akuta uppdrag anmäls direkt till Inköpsfunktionen. 

3 Ansvar och genomförande 
Det är beställande chef enligt delegationsordningen som: 

- fattar de upphandlingsrelaterade besluten 

- ansvarar för att anmäla upphandlingsbehov i tid 

- tillser att budget och/eller tillgång till resurs (intern eller 

extern) för genomförande av behovsanalys, upphandling och 

implementering säkerställs. 

Inköpsfunktionen sammanställer och hanterar kommunens samtliga 

upphandlingsärenden. 

4 Instruktion för att fylla i blanketten 

4.1 Genomförande av upphandling - uppskattad totalkostnad 

Ett upphandlingsärende kan bestå av flera delsteg. Ibland behöver man 

börja med att köpa in extern kompetens för exempelvis behovsanalys, 

kravställning eller en extern upphandlarkompetens. Budget för 

genomförande av ett upphandlingsärende måste alltså omfatta samtliga 

aktuella steg i upphandlingen.  

Detta påverkar i sin tur: 
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- antal ärenden och tidsplaneringen i upphandlingsplanen, och 

- totalbudgeten för upphandlingsföremålet,  
 

Uppskattad totalkostand per upphandlingsärende skrivs in i formuläret. 
Om ingen extern kompetens kommer behöva anlitas, och 
upphandlingsärendet bör hanteras internt via inköpsfunktionen anges 
Uppskattad totalkostnad ”0 kr”, och Resursstöd (intern/extern) ”intern 
upphandlare”. 

4.2 Tid för genomförande av ett upphandlingsärende 

Då varje upphandlingsärende är unikt kan det på förhand vara mycket svårt 
att uppskatta exakt tidsåtgång för genomförande. Det gäller alltså att börja i 
tid. Dels påverkas upphandlingsprocesserna av att olika 
upphandlingsförfaranden har olika obligatoriska tidsfrister, dels på hur långt 
fram ärendet kommit i sin respektive behovsanalys. Sammanfattningsvis kan 
man säga att man åtminstone bör ta höjd inför genomförande av stora 
och/eller komplexa upphandlingsärenden. 
 
Schablonmässigt brukar man säga att: 

- en upphandling av normal storlek och komplexitet tar ca sex 
månader att genomföra 

- avrop via förnyad konkurrensutsättning tar ca tre månader att 
genomföra 

- avrop via rangordnat förfarande, eller via fördelningsnyckel, 
eller via DIS, eller en normalstor konkurrensutsatt 
direktupphandling tar ca en månad att genomföra. 

 
Dessa tider är som sagt bara en uppskattning. Beroende på 
förutsättningarna kan processen gå mycket fortare, eller ta länge tid, än så. 
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5 Upphandlingsplan 2023 - Utbildningskontoret 
Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 
 
Vad 
upphandlinge
n avser   
Ärendenamn  

Resursstöd 
(extern/inter
n) 

Uppskattad 
totalkostnad 
genomförand
e (Budget) 

Avtalets 
omfattning 
per år 

Starttid för 
inköp/upphan
dling 

Avtalsstart  Typ av avtal  Typ av 
upphandlings
förfarande  

Ansvarig för 
upphandlinge
n 

Tjänst 

Tolkförmedlin

gstjänster  

Förlänga avtal 

Välj konsult 
Intern 
upphandlare  
 

0 kr om 
förläng 
befintliga avtal 

 Q1 2023 Q3 2023 Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 

Tjänst 

Elevhälsan 

Bemanning TI 

2021-1056 A, 

B, C, D 

Förlängning av 

befintligt avtal 

Välj konsult 
Intern 
upphandlare  
 

0 kr om 
förläng 
befintliga avtal 

 Q1 2023 Q3 2023 Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 
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Tjänst 

Journalsystem 

för skolan TI 

2019-0109 

Förlängning av 

befintligt avtal 

Välj konsult 
Intern 
upphandlare  
 

0 kr  Q1 2023 Q4 2023 Upphandlings
kontrakt 

Direktupphand
ling 

Utbildningsko
ntoret  
STAB 

Tjänst 

programvara 

Extens 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart Oklart Q1 2023 Q4 2023 Upphandlings
kontrakt 

Egen 
upphandling  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 

Tjänst 

 

Ersättare till 

IST 

Förskola/Hype

rnet 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart  Q1 2023 Q4 2023 Upphandlings
kontrakt 

Egen 
upphandling  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 

Tjänst 

 

Badbuss –  

Beroende på 

Välj konsult 
Intern 
upphandlare  
 

 
O kr 
OBS 
AVTALSLÖST 

Ca 200 000 
kr/år 

Q1 2023 Q1 2023 Upphandlings
kontrakt 

Direktupphand
ling 

Utbildningsko
ntoret  
STAB 
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simhall 

Tjänst 

Vikarier/Bema

nning lärare 

och 

kökspersonal 

 

Välj konsult 
Intern 
upphandlare  
 

O kr 
OBS 
AVTALSLÖST 

 Q1 2023 Q1 2023 Ramavtal  Egen 
upphandling  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 

Vara  

 

Köksutensilier 

TI 2019-1079  

Välj konsult 
Extern 
upphandlare 
 

0 kr 
Ny 
upphandling 
via grundavgift 
till Telge inköp 
Obs beslut om 
kvarstå med 
Telges 
ramavtal, eller 
gå över till 
antingen Adda 
eller HVB 

Ca 50 000-100 
000 kr/år 

Q1 2023 Q3 2023 Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
Kostenheten  

Vara  Välj konsult 
Extern 

0 kr 
Ny 

Ca 250 000 
kr/år 

Q4 2023 Q2 2024  Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 

Utbildningsko
ntoret  
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Mejerivaror TI 

2019-1093 

 

upphandlare 
 

upphandling 
via grundavgift 
till Telge inköp 
 

Inköpscentral  Kostenheten  

Vara  

 

Färsk fisk TI 

2019-2053 

Välj konsult 
Extern 
upphandlare 
 

0 kr 
Ny 
upphandling 
via grundavgift 
till Telge inköp 
 

Ca 50 000 
kr/år 

Q3 2023 Q1 2024  Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
Kostenheten  

Tjänst 

 

System för 

livsmedelsupp

följning inkl. 

upphandlings

modul TI 

2021-0288 
Välj konsult 
Extern 
upphandlare 
 

0 kr om vi 

förlänger 

befintligt 

Beslut ang 

antingen 

förlängning av 

befintligt avtal, 

eller ny 

direktupphand

50 0000 kr/år Q4 2023 Q4 2023 Upphandlings
kontrakt 

Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
Kostenheten  
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ling bör tas Q4 

2023 

Vara  

 

Livsmedel TI 

2019-1109 

 

Välj konsult 
Välj 
upphandlare  
 

0 kr om vi 

förlänger 

befintligt 

Beslut ang 

antingen 

förlängning av 

befintligt avtal, 

eller ny 

direktupphand

ling bör tas Q4 

2023 

Ca 8 miljoner 
kr/år 

Q1 2023 Q3 2023 Ramavtal  Avrop/beställn
ing från 
Inköpscentral  

Utbildningsko
ntoret  
Kostenheten  
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Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025 
 
Vad 
upphandlinge
n avser   
Ärendenamn  

Resursstöd 
(extern/inter
n) 

Uppskattad 
totalkostnad 
(Budget) 

Avtalets 
omfattning 

Starttid för 
inköp/upphan
dling 

Avtalsstart  Typ av avtal  Typ av 
upphandlings
förfarande  

Ansvarig för 
upphandlinge
n 

Tjänst 

 

Persontranspo

rter - 

Skolskjuts i 

Nykvarns 

kommun 

Projektledare  
Extern 
upphandlare 
 

Ca 45 000 kr 
om extern 
upphandlare 
anlitas 

Oklart Q1 2024 2025-01-01 Upphandlings
kontrakt 

Kommun 
övergripande 
extern 
upphandling  

Utbildningsko
ntoret  
Grundskolan  

Tjänst 

 
Ersättning till 

nuvarande 

skolplattformar: 

- Infomentor 

- Unikum 

Kravställare 
Extern 
upphandlare 
 

Oklart Oklart Q1 2025 2026-01-01 Upphandlings
kontrakt 

Egen 
upphandling  

Utbildningsko
ntoret  
STAB 
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Digitaliseringsplan 2023 
Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar 
används för automatisering eller innovation. 
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever 
och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte 
varit möjligt.  
I Nykvarn tänker vi ”Digitalt först”! Det innebär att digitala lösningar är vårt 
förstahandsval när det är relevant och möjligt. 
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En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara 
välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta 
medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet.  
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Nuläge och framtid 

Utbildningskontoret 
Flera av de verksamhetssystem som används centralt är av äldre modell och 
behöver ersättas. Det är svårt att erhålla support och uppdateringar av 
systemen som används idag samt att nuvarande avtal går ut under 2023. Ett 
arbete med upphandling av ersättare till IST förskola, Extens och Prorenata 
behöver genomföras.  
Syfte: att modernisera och automatisera administration.  
 

Grundskola 
Grundskolan har utökat den digitala verktygsparken vilket innebär att de 
flesta skolorna har 1 till 1 användare av chromebooks eller iPad. Någon 
skola har fortfarande 1 till 2 eller 1 till 3 användare i de lägre åren.  
 
Avrop av Magma (matte app) för grundskolan genomförs. 
Syfte: Vårterminen 2026 kommer nationella proven i åk 3, åk 6 och i åk 9 i 
matematik att genomföras digitalt. Detta innebär att eleverna behöver 
tränas i att skriva och arbeta med digitala verktyg i just matematik. I 
dagsläget finns ingen annan leverantör än Magma som levererar alla de 
delarna som krävs både inom funktion och gällande dess innehåll. Det är 
viktigt för eleverna och lärarna att få träna och bli bekväma med att 
arbeta digitalt i matematiken som ett stöd och komplement till 
undervisningen. 
 
 

Förskola 
Förskolans digitala verktygspark är fortsatt eftersatt. Det verktyg som var 
inköpt för förskolan gick inte att använda då appen som behövdes kom från 
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tredje partsland. Andra alternativ ses över och arbetet med att öka och 
modernisera antalet digitala verktyg och läromedel fortgår. 
 

Gemensamt förskola och grundskola 
Nya avrop av lärplattform kommer göras innan den 31/12–22. Avrop görs av 
de båda befintliga plattformarna (Unikum och Infomentor) på kommunens 
licensparteravtal.     
 
Påbörja en insats med webbaserad modulutbildning inom NPF 
(Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Målgruppen för insatsen är alla 
medarbetare inom förskola och grundskola.  
Syfte: Att höja den allmänpedagogiska kompetensen inom förskolan och 
grundskolans profession.                           
 

 

 

Måltidsenheten 
Intyg för specialkost är nu digitaliserat och specialkostsutbildning och 
hygienutbildning sker även det digitalt. Statistik på matsvinn är digitaliserat 
likaså statistik på de totala inköpen av livsmedel i kommunen (allt som köps 
in utanför avtal, ekologist, svenska livsmedel) vilket följs upp varje månad. 
Matsedel finns med på skolmatsappen för Nykvarns grundskolor. 
Påbörjat att införa en digital egenkontroll som bl.a. kommer att underlätta 
administration 
 
Måltid optimering via Infomentor är det som står på agendan framåt. 
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Syfte: Att minska matsvinnet genom att lättare kunna ta del av hur många 
elever som är på plats på respektive skola genom grundskolans lärplattform. 
(Infomentor) 
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Digitaliseringens strategiska dimensioner - Riktning 
Digitalisering kan delas in i två aspekter av nytta: intern nytta eller extern 
nytta. Detta utgör en av två riktningar i ett tänkt fyrfältsdiagram. 
Den andra stapeln, eller riktningen, utgörs av huruvida aktiviteten är en 
exploatering av givna förutsättningar eller utforskande av nya möjligheter. 
Det vill säga, gynnar aktiviteten ökad effektivitet eller bidrar den till 
innovation. 
I organisationer som har en lägre digital mognad eller befinner sig i 
inledningen av sin digitaliseringsresa går effektivitet före innovation. 
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Plan för digital utveckling 2023 
Huvudområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad 
Vårdnadshavare 
Medarbetare 
Barn 
Elever 

Nya avrop på 
lärplattform (Förskola 
och Grundskola) 

Likvärdighet 
Säkerhet 
Användarvänligt 

Grundskola 
c:a 152000 
kr/år 
Förskolan 
c:a 126360 
kr/år 

Medarbetare  
Elever 

Avrop av Magma 
(Matte app) 
Grundskola 

Likvärdighet. 
Stort utbud. 
Hitta elevernas 
kunskapsnivå. 
Träna inför digitala 
nationella proven i 
matematik.  

Grundskolan 
c:a 
136000kr/år 

Medborgare 
Vårdnadshavare  
Medarbetare 
Barn 
Elever 
 

Kommuninvånarregister   
med  
Barn elever och 
vårdnadshavare. 
Samt koppling till 
fakturasystem och 
bank. 
(Extens ersättare) 
(Upphandling) 

Minskad 
arbetsbelastning för 
medarbetare. 
Korrekta uppgifter.  
Webbaserad lösning.  

 

Vårdnadshavare  
Medarbetare 
Barn 
Elever 
 

Möjlig ersättare till IST 
förskola/hypernet. 

Kompatibelt med 
barn och 
elevregister (måste 
vara)  

 

Vårdnadshavare  
Medarbetare 

Påbörja upphandling av 
journalsystem. 

Säker hantering av 
elevjournaler. 
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Barn 
Elever 
Medarbetare 
Barn 
 

Möjlig fortbildning av 
digitala verktyg för 
personal (Förskolan) 

Öka 
användningsområdet 
av digitala verktyg. 

 

Medarbetare 
Barn 

Utöka antalet digitala 
verktyg i förskolan 
bland personal. 

Öka kompetensen 
och 
användningsområdet 
av digitala verktyg 

Bekostas av 
rektor för 
förskolan. 
(C:a 220000 
kr/per år) 

Medarbetare  
Barn 
Elever 

Webbaserad NPF 
utbildning 

Höja den 
allmänpedagogiska 
kompetensen inom 
NPF 

Bekostas 
2022 
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1.1 Inledning 

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat 
utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljning 
och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnats över till privata 
utförare ska prioriteras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet 
och risken för ekonomiska oegentligheter. 

1.2 Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som bedrivs av privata utförare 

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och 
regioner. 

Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program 
för uppföljning av privata utförare: 

 kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av 
en privat utförare, 

 genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
för allmänheten att få insyn, 

 se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 
verksamheter som de lämnar till privata utförare,  

 i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod 
med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av 
privata utförare, 

 tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda 
kan välja mellan olika utförare. 

 

1.2.1 Privat utförare 

Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en 
juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en 
kommunal angelägenhet. Kravet på program, uppföljning och insyn 
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omfattar alla som utför kommunal verksamhet, oavsett om det är 
välfärdstjänster eller annan kommunal verksamhet. Programmet 
gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta 
verksamhetsområden 

1.3 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs 
av privata utförare i Nykvarns kommun 

För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal 

finns på plats i rätt tid skall en plan för uppföljning och insyn av privata 

utförare upprättas inför varje nytt budgetår.  

Plan för uppföljning av privata utförare ska omfatta de upphandlingar eller 

avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering 

(dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar). 

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i 

enlighet med angivna mål och riktlinjer. I syfte att förenkla och enhetliggöra 

målstyrningsprocessen är uppföljningen integrerad i styrmodellen och 

nämndens årliga plan för uppföljning av privata utförare biläggs nämndens 

verksamhetsplan. 

1.3.1 Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess 

I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systemtiken 
från Nykvarns kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och 
nämndernas verksamhetsplaner.  

I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera 
resurser knutna till tjänstemannaärendeberedningen ingår bland annat 
nämndens Handlingsplan för insyn och uppföljning av privata utförare i 
verksamhetsplanen. Planen ska bilägga nämndens verksamhetsplan samt 
följas upp och redovisas i samband med ordinarie rapporteringstillfällen. 
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1.3.2 Nämndens uppföljningsansvar  

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som 
träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar 
nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till 
kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen 
kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, 
förfrågningsunderlag, anbud och avtal. (Se tabell 1 nedan). 

1.3.3 Särskild granskning  

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska 
även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses 
antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av 
tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller 
ansvarig chef. (Se tabell 2 nedan)  

1.3.4 Återkoppling och insyn 

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten 
som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya 
och förbättrade tjänster. 

1.4 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs 
av privata utförare år 2023 

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av 
privata utförare ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat 
med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits 
med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med 
privata utförare. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som 
grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet 
ska följas upp. Planen ska inkluderas i nämndernas verksamhetsplaner och 
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följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och 
årsredovisning. 

1.4.1 Nämndens uppföljningsansvar  
Beskriv nämndens ansarsområden samt verksamheter som kan har träffat avtal med 
privata utförare arbetsutförare. 

Utbildningsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 
ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de 
avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska 
det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering 
av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in 
nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra 
myndigheter. I uppföljningen kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med 
mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.  

1.4.2 Särskild granskning  

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska 
även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses 
antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av 
tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller 
ansvarig chef. (Se bilaga 2.)  

1.4.3 Återkoppling och insyn 

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten 
som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya 
och förbättrade tjänster. 

1.4.4 Uppföljning 2023 

Under 2022 har privat utförare av skolskjuts och persontransporter 
upphandlats av Utbildningsnämnden i samverkan med Vård- och 
omsorgsnämnden. I upphandlingens kravspecifikation har tydligt angetts 
regelbunden insyn för beställaren (Nykvarns kommun) och regelbundna 
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avstämningsmöten bl a inkluderande fakturakontroll och incitament för 
effektiviseringar i ruttplanering och bilpark ur ett hållbarhetsperspektiv.  
Avtalsstart för ny utförare är 23-01-01. Nämnden kommer (enligt 
delegationsordningen) att följa upp den privata utförarens arbete enligt §10 
i avtalet under 2023.   
Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden (minst) en gång per år, 
utförare och allmänhet som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att 
skapa utrymme för förbättrade tjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1 

Verksamhet Avtal Uppdrags-
beskrivnin

g 

Uppföljnings-
metod 

(Ex. tillsyn, 
avtals- 

och/eller 
verksamhets-
uppföljning 

etc) 

Uppföljnings-
ansvar 

Tidsintervall 
för 

uppföljning 

Form för 
återkoppling 

Återkopplas  

(Ex. nämnd, 
utförare, 

allmänhet) 
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Skolskjuts och 

persontransport

er 

 

TI202

2-

1007B 

Perso

n-

transp

orter 

för 

Nykva

rns 

komm

un – 

Nykva

rn  

2022-

10-03. 

 

Uppdraget 

omfattar 

skolskjuts 

inom skol-

verksamhet 

samt person-

transporter 

för barn och 

elever med 

särskilda 

behov.  

 

Avtalsuppföljni
ng sker (minst) 

en gång per år 

om inte annat 

överenskommits

. Leverantören 

ska vid 

avtalsuppföljnin

g redovisa 

statistik, 

miljöstatistik 

och rapporter.  

 

Utöver 

ovanstående 

sker 

avstämningsm
öten 4 ggr/år. 

Antal resande, 

antal km, 

avvikelser, 

viten, 

förändringar 

samt 

fakturakontroll 

är frågor som 

ska stämmas av 

vid varje 

avstämnings-

tillfälle. 

 

Utbildningschef.  

 

Utförare och 

beställare 

ansvarar 

ömsesidigt för 

att till 

planerings- och 

uppföljningsmöt

en 

sammanställa 

och redovisa 

resultat och 

avvikelser. 

 

Samordnare hos 
beställaren 
sammanställer 
resultat av 
uppföljningarna 
och redovisar 
detta till 
utbildningsnäm
nden (minst) en 
gång per år. 

Täta, kortare 

avstämningsm

öten under 

årets första 

månader i 

samband med 

avtalsstart.  

 

Uppföljnings-
möte juni 
samt okt/nov 

Som 

informations-

punkt till 

utbildningsnä

mnd i 

april/maj samt 

nov/dec. 

 

 

Avstämningsmö
ten mellan 
utföraren och 
samordnare hos 
beställaren 
alternativt 
digitalt. 

Muntlig och 
skriftlig 
avstämning vid 
behov 

I utförarens 
webbaserade 
system för 
reseplanering 
kan både 
beställaren och 
berörda 
medborgare 
(vårdnadshavar
e) ge 
återkoppling 
och lämna 
synpunkter 
samt ställa 
frågor i realtid.  

Till nämnd 
redogörs för 
statistik 
avseende antal 
resor, kostnader 
samt eventuella 
avvikelser. 

Utbildnings-

nämnden 

 

Utförare 

Persontransport

er ”badbuss” 

TI201

7-

1142B 

P-O 

Åkerb

ergs 

Trafik 

AB 

Transporter 

till och från 

sim-

undervisning 

Faktureringskon

troll. 

Genomgång av 

avvikelserappor

ter och 

eventuella 

klagomål 

Tillgänglighet, 

punktlighet och 

bemötande. 

Rektor 

Furuborgskolan 

är ansvarig för 

uppföljning.  

En gång varje 

skoltermin. 

Muntlig och 
skriftlig 
avstämning vid 
behov 

 

Se ovan. 
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1.5 Särskilda granskningar 

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska 
även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses 
antingen på förekommen anledning (till exempel ny lagstiftning) eller efter 
beslut av nämnd/respektive ordförande eller ansvarig chef. 

1.5.1 Särskilda granskningar 2023 
Tabell 2 

Verksamh
et 

Avtal Uppdrags-
beskrivnin

g 

Uppföljnin
gsmetod 

 

Uppföljning
sansvar 

Tidsinterv
all för 

uppföljnin
g 

Form för 
återkopplin

g 

Återkoppl
as  

 

Särskild 
gransknin
g beslutad 

av 
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1 Konkurrensprogram 
Nykvarns medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och 
som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad 
betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett 
kooperativ. Därmed ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna 
verksamheten och redovisa detta i ett konkurrensprogram vid 
detaljbudgeten.  
Syftet med konkurrensprövningen är att effektivisera och förbättra kvalitén i 
servicen gentemot medborgarna samt öka medborgarnas valmöjlighet och 
inflytande. 

1.1 Nämndens ansvar och uppdrag 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barn- och 
utbildningsområdet och vad som i lag och förordning sägs om sådan nämnd. 
Här ingår ansvar för:  

 Förskoleverksamhet  
 Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (Klubben) 
 Grundskola, inklusive förskoleklass  
 Gymnasieskolfrågor i den mån fråga gäller för hemkommun 
 Kommunal vuxenutbildning och aktivitetsansvar  
 Särskola  
 Svenskundervisning för invandrare 
 Måltidsverksamhet 
 Skolskjuts för elever som är folkbokförda i nämndens 

geografiska område och går i förskoleklass, grundskola eller 
obligatorisk grundsärskola handläggs av nämnden liksom 
ärenden om skolskjuts för elever i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
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1.2 Konkurrensutsättning 

Inom utbildningsnämndens verksamhet finns åtta förskolor i egen regi, en 
fristående förskola och fyra grundskoleenheter.  

Utbildningsnämnden ansvar även för gymnasieskolan, vuxenutbildningen 
och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar 16-20 år. I 
ansvarsområdet finns även kommunens gemensamma måltidsenhet, som 
bemannar förskolornas-, grundskolornas- och äldreboendets kök. 
Utbildningskontoret är nämndens förvaltning med lagstadgad skolchef tillika 
utbildningschef och en stab för beredande och administration av 
nämndärenden och myndighetsfrågor inom skolverksamhet. 

Utbildningskontorets stab bedöms inte vara lämplig för konkurrensutsättning 

då dess funktion är av strategisk betydelse och därmed bör kvarstå i 

kommunal regi för att säkerställa nödvändig styrning och kontroll.  

Verksamheter såsom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 

grundskola och måltidsenhet kan drivas av andra huvudmän än kommunen 

exempelvis av företag, en förening eller ett kooperativ. För att bedriva 

fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet krävs 

ansökan och godkännande av kommunen, som också har tillsynsansvar över 

verksamheter som godkänts. 

För att bedriva fristående grundskola krävs ansökan och godkännande av 

statens skolinspektion, som också har tillsynsansvar över verksamheter som 

godkänts. 

Inga ansökningar från fristående huvudmän har inkommit under 2022 och 

inga nya godkännanden har lämnats. 
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1.3 Konkurrensprövning 

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 
eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas 
utbildningsnämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att 
konkurrenspröva, nuläge samt plan för 2023. 

Verksamhet  Konkurrensutsättning  Analys: 
Syfte, risker och 
konsekvenser 

Plan 2023  

Utbildningskontoret 
strategi och 
administration   

Sköts idag av kommunen och dess 
medarbetare  
 

 Ingen förändring 
planerad för 2023 
  

Skolskjuts/Transporter  Sköts idag av fristående aktörer   Ingen förändring 
planerad för 2023  

Förskola  Sköts idag av kommunen samt av en 
fristående huvudman 

 Ingen förändring 
planerad för 2023  

Grundskola Sköts idag helt av kommunen  Ingen förändring 
planerad för 2023 

Gymnasium Gymnasieplatser köps in genom 
samverkansavtal med storSTHLM samt 
samarbetsavtal med Strängnäs 
kommun 

 Ingen förändring 
planerad för 2023 

Vuxenutbildning VUX köps in genom samarbetsavtal 
med Södertälje kommun 

 Ingen förändring 
planerad för 2023 

KAA Sköts idag helt av kommunen  Ingen förändring 
planerad för 2023 

Måltider Sköts idag helt av kommunen   Ingen förändring 
planerad för 2023 

 

2 Konkurrensplan 2023  
Ingen konkurrensplan för 2023 kommer att upprättas. 

 

NYKVARNS KOMMUN 

Besöksadress: Centrumvägen 24 A 

Postadress: 155 80 Nykvarn 
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1 Lokalplan 2023 för utbildningsnämnden 

2 Syfte och bakgrund 
Nykvarns kommun ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler. Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och 
efterfrågan på lokaler. Verksamheternas behov varierar över tid och därför är det 
angeläget att ständigt anpassa lokalbeståndet efter det aktuella och förväntade 
behovet.  
 
Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som 
respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Lokalplanen ska innehålla en 
analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och 
avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort sikt (ca 1 år), 
medellång sikt (5 år) och lång sikt (10 år).  
 

 Det 10-åriga perspektivet behövs för att kunna integrera verksamheternas 
lokalbehov i kommunens långsiktiga översiktliga planering.  

 Det femåriga perspektivet är den tidsperiod som behövs mellan beslut om 
förändring i lokalbeståndet, exempelvis byggande av en ny förskola, via 
detaljplan och projektering till det faktiska genomförandet.  

 Genom att löpande fånga upp behoven på lång och medellång sikt är tanken 
att behoven på kort sikt ska kunna begränsas till hastigt uppkomna, icke 
förutsägbara samt mindre förändringar i lokalbehovet.  
 

Nämndernas lokalplaner ska antas i samband med detaljbudget för att sedan ligga 
till grund för kommunens samlade lokalförsörjningsplan som tas under våren 
nästföljande år.  
 
Lokalförsörjningsplanen utgör sedan ett underlag i budgetarbetet kopplat till både 
investerings- och driftbudgeten.  
 
Projekt som får tilldelade medel i budget inleds under kommande år. Det kan 
innebära att projekt som föreslås i nämndens lokalplan december 2023 genomförs 
först under verksamhetsåret 2025.  
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2.1 Nämndens ansvar och uppgifter 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. 

Nämndens ansvar omfattar bland annat förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 

grundskola inklusive förskoleklass, anpassad grundskola (f d grundsärskola), 

gymnasieskolfrågor i den mån fråga gäller för hemkommun, kommunal 

vuxenutbildning och aktivitetsansvar, svenskundervisning för invandrare, 

måltidsverksamhet samt skolskjuts för elever som är folkbokförda i nämndens 

geografiska område och går i förskoleklass, grundskola eller obligatorisk anpassad 

grundskola (f d grundsärskola) liksom ärenden om skolskjuts för elever i 

gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola (f d gymnasiesärskola). 

2.2 Nämndens behov av verksamhetslokaler 

Nämnden har behov av förskole- och grundskolelokaler för verksamhet inom sitt 

ansvarsområde. Nämnden har även behov av ett antal arbetsplatser i 

kommunhuset, för närvarande 6,5 stycken.  

2.2.1 Kapacitet och prognoser 

För att på bästa sätt kunna möta framtida efterfrågan på verksamhetslokaler är det 

viktigt att lokalanalysen utgår ifrån flera parametrar för att säkerställa att den 

prognosticerade efterfrågan tillgodoses på bästa sätt. 

2.2.2 Platskapacitet 

Förskolan 

I Nykvarns kommun finns 8 kommunala och en fristående förskola. Den totala 

platskapaciteten år 2022 uppgår till 665 förskoleplatser i kommunal regi och 18 i 

privat regi, vilket summerar till 683 förskoleplatser totalt i kommunen.  

Tabell: Förskolor samt platskapacitet i kommunen 2022 
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År 2022 fanns det enligt SCB:s preliminära data 755 1-5-åringar i Nykvarns 

kommun. Av dessa var 6861 inskrivna i någon av Nykvarns 

barnomsorgsverksamheter. Övriga 96 barn var antingen inskrivna i 

barnomsorgsverksamhet utanför Nykvarn alternativt var inte inskrivna i någon 

barnomsorgsverksamhet. Detta ger en servicegrad inom kommunen på 91%. År 

2021 var motsvarande servicegrad 94%.  

Under 2022 hade samtliga förskolor ett underskott på förskoleplatser under våren 

och balans eller överskott under höstterminen. Röda siffror i kolumnerna över antal 

barn indikerar underskott medan svarta betyder överskott eller balans. Totalt sett 

fanns det ett underskott på 3 platser i genomsnitt under året (avrundat uppåt från 

2,5).  

Jämför man respektive förskolas platskapacitet med deras årsmedeltal av inskrivna 

barn finner man att 6 av 9 förskolor i kommunen hade underskott på platser i sett 

över hela året.  

  

 

1 Beräknat på ett snitt av antalet inskrivna barn i maj och oktober. 

Förskola Huvudman Kapacitet
Gammeltorp Kommunen 70
Hökmossen Kommunen 105
Lillhaga Kommunen 140
Sandtorp Kommunen 70
Skogsbacken Kommunen 70
Slottsparken Fristående 18
Tallbacken Kommunen 70
Taxinge Kommunen 70
Winklerska Kommunen 70
SUMMA 683



  5(30) 

Tabell: Platsunderskott resp. -överskott i förskolan 2022 

 

Tabell: Skolornas kapacitet i form av antalet undervisningssalar för grundskolan 
2022 

 

2.2.3 Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen i 

olika åldrar. Lokalanalysen utgår från befolkningsprognosen på ett, fem och tio års 

sikt.  

Nykvarns kommun är under tillväxt. Nedan illustreras den prognosticerade 

befolkningstillväxten i Nykvarns kommun för perioden 2022-2032 i form av en graf 

som visar tillväxten i antal individer (linjen, vänster skala) och procentuell årlig 

förändring (staplar, höger skala). Den procentuella tillväxten förväntas vara som 

högst år 2024 för att därefter gradvis minska fram till år 2032 då tillväxten antas 

Förskola Huvudman
Antal barn 
maj 2022

Antal barn 
okt 2022

Kapacitet
Genomsnitt 
barn 2022

Under- 
resp. 
överskott

Gammeltorp Kommunen 74 70 70 72,0 -2,0
Hökmossen Kommunen 111 96 105 103,5 1,5
Lillhaga Kommunen 145 137 140 141,0 -1,0
Sandtorp Kommunen 73 65 70 69,0 1,0
Skogsbacken Kommunen 74 67 70 70,5 -0,5
Slottsparken Fristående 20 17 18 18,5 -0,5
Tallbacken Kommunen 73 70 70 71,5 -1,5
Taxinge Kommunen 73 62 70 67,5 2,5
Winklerska Kommunen 74 70 70 72,0 -2,0
SUMMA 717 654 683 685,5 -2,5

Skolor/klassrum Björkesta Furuborg Turinge Lillhaga Totalt
Förskoleklass 3 2 2 0 7
Hemklassrum 17 13 13 0 43
Bild 1 0 1 1 3
Hemkunskap 1 1 1 1 4
Idrott 2 1 2 2 7
Musik 1 1 1 1 4
NO-lab, teknik 0 0 0 3 3
Slöjd 2 2 2 2 8
Klassrum, allmänna 3 2 3 24 32
Bibliotek 1 1 1 1 4
Totalt 31 23 26 35 115
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vara negativ. Folkmängden väntas nå en topp år 2031 på 14 181 personer, vilket är 

2 681 personer fler jämfört med år 2021.  
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Graf: Prognostiserad befolkningstillväxt 2022-2032 i Nykvarns kommun, antal 
personer och årlig procentuell förändring 

 
Källa: SCB 

 
Tillväxten innebär att behovet av kommunal service kommer att förändras framöver 
vilket bland annat påverkar behovet av lokaler. 
 
Tabell: Aktuell befolkningsprognos för Nykvarns kommun 

 
Källa: SCB 

Nedan illustreras de prognostiserade förändringarna inom de åldersgrupper som är 

relevanta för utbildningskontoret, nämligen åldrarna 1-15 år (förskola), 6 år 

(förskoleklass), 7-12 år (låg- och mellanstadie) samt 13-15 år (högstadie).  
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1-5 745 755 775 812 864 917 921 943 955 957 954 934
6 178 171 167 190 177 181 215 203 206 205 207 205
7-12 1 011 1 053 1 053 1 078 1 148 1 176 1 199 1 234 1 253 1 273 1 274 1 284
13-15 544 522 548 575 565 558 554 595 608 621 630 625
16-18 476 505 522 535 528 556 573 560 550 544 576 584
19-24 613 632 666 726 780 800 785 779 787 774 741 724
25-64 5 869 5 911 6 080 6 428 6 742 6 978 7 095 7 187 7 227 7 209 7 167 7 056
65-79 1 477 1 484 1 445 1 457 1 440 1 465 1 478 1 523 1 574 1 601 1 660 1 693
80 och äldre 449 516 576 616 673 725 765 786 795 812 808 818
Totalt 11 500 11 670 11 956 12 549 13 063 13 513 13 749 13 976 14 126 14 164 14 181 14 081

Prognos
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Graf: Förskolebarn 1-5 år 

 

Ålderskategorin 1-5-åringar, dvs förskolebarn, väntas öka med 202 barn fram till år 

2030. Därefter prognostiseras en viss nedgång.  

Graf: 6-åringar/Förskoleklass 

 

Antalet 6-åringar i kommuner väntas variera mellan 171 och 215 under perioden 

2022-2032. Efter en topp på 215 barn år 2027 väntas gruppen 6-åringar stabiliseras 

på cirka 205 barn resten av perioden.  

Graf: Låg- och mellanstadiet 
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Antalet barn i låg- och mellanstadieåldern (7-12 år) väntas öka under hela 

prognosperioden och uppgå till 1 284 barn år 2032. Detta innebär en ökning med 

231 barn i denna ålderskategori under perioden 2022-2032.  

Graf: Högstadiet 

 

Gruppen högstadieelever (13-15 år) väntas fluktuera kring 550-575 elever fram till 

år 2028 då gruppen ökar till 600 personer och vidare till cirka 630 elever år 2031.  
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2.3 Hyreskostnader 

Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen 

innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara 

självkostnaden. Internhyrorna utgår ifrån det beslutade internhyressystemet från 

2015. 

Hyrorna för resultatenheternas lokaler varierar kraftigt beroende på att lokalerna 

byggts vid skilda tidpunkter. 

Respektive resultatenhet hanterar inte själva sina hyreskostnader. De har dock 

insyn i de faktiska kostnaderna för lokalerna och ges möjlighet till ökad 

kostnadsmedvetenhet och incitament för att effektivisera sitt lokal- och 

energiutnyttjande. 

2.4 Kommunens planarbete 

Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera 

år innan områdena är fullt utbyggda och det är viktigt att anpassa den kommunala 

servicen innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång 

och efterfrågan.  

Det är strategiskt viktigt att tidigt i detaljplanearbetena ta hänsyn till behovet av 

lokaler för kommunal service såsom förskolor, skolor och vårdboenden. I några av 

detaljplanerna finns förberett för framtida verksamhetslokaler medan det i andra 

områden behöver utredas ytterligare. 

En proaktiv lokalresursplanering syftar till att tydliggöra vilka verksamheter som 

behöver utökade verksamhetslokaler och var i kommunen det kan vara lämpligt att 

placera dessa. Det är även i det sammanhanget av vikt att se om en avveckling av 

vissa lokaler behöver ske till förmån för andra lägen och om privata verksamheter, 

såsom fristående förskolor och privata vårdboenden, har för avsikt att etablera sig i 

kommunen. 

  



  11(30) 

2.5 Befintliga verksamhetslokaler 

Förskolor 

 

  

Förskola Huvudman
Antal barn 
maj 2022

Antal barn 
okt 2022

Kapacitet
Genomsnitt 
barn 2022

Under- 
resp. 
överskott

Lokalens standard

Gammeltorp Kommunen 74 70 70 72,0 -2,0 Förskolan är byggd på 
sjuttiotalet och har bra och 
anpassade lokaler för 
förskoleverksamhet. 
Sedvanligt underhållsbehov 
finns för lokal av denna ålder.

Hökmossen Kommunen 111 96 105 103,5 1,5 Förskolas startade 2010. Nytt 
tillagningskök är installerat och 
förskolan har ringa 
underhållsbehov.

Lillhaga Kommunen 145 137 140 141,0 -1,0 Förskolan är nybyggd 2021, och 
har därmed inget 
underhållsbehov i närtid.

Sandtorp Kommunen 73 65 70 69,0 1,0 Förskolan har anpassade 
lokaler med sedvanligt 
underhållsbehov efter 
byggnadsår.

Skogsbacken Kommunen 74 67 70 70,5 -0,5 Funktionella lokaler, dock är 
värmen ojämn i lokalerna. 
Gården är ombyggd men i 
behov av förbättringar då 
arbetet slutfördes utan att alla 
planerade åtgärder 
genomfördes.

Slottsparken Fristående 20 17 18 18,5 -0,5
Tallbacken Kommunen 73 70 70 71,5 -1,5 Äldre, trivsamma lokaler som 

dock har en utformning som 
inte helt är anpassad efter 
dagens behov. Vissa insatser 
för ljudmiljön är gjorda men 
kräver ytterligare insatser för 
förbättring av arbetsmiljön. 
Nytt kök är installerat. 
Sedvanligt underhållsbehov 
efter byggnadsår.

Taxinge Kommunen 73 62 70 67,5 2,5 Två hus med byggår 2003 och 
2007. Lokalerna har ringa 
underhållsbehov.

Winklerska Kommunen 74 70 70 72,0 -2,0 Nykvarns äldsta förskola och 
skicket är dåligt och 
underhållsbehovet är mycket 
omfattande. 

SUMMA 717 654 683 685,5 -2,5
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Grundskolor 

I Nykvarns kommun finns det fyra grundskolor varav en är högstadieskola. Totalt 

finns 115 klassrum tillgängliga för grundskolan, vilket framgår av tabellen nedan. Av 

dessa är 7 klassrum för förskoleklass, 43 hemklassrum för låg- och mellanstadiet, 7 

allmänna klassrum för låg- och mellanstadiet och 24 allmänna klassrum för 

högstadiet. Detta ger totalt 81 klassrum.  

Tabell: Fördelning av klassrum för grundskolan 2022 

 

Förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet 

Hösten 2022 fanns det enligt SCB:s preliminära data 1 224 barn i åldern 6–12 år i 

Nykvarns kommun. Av dessa var 1 195 inskrivna i någon av Nykvarns F-6-skolor. I 

relation till befolkningen går alltså 98% av 6–12-åringarna i Nykvarns kommun i 

någon av Nykvarns skolor. 

I åldersgruppen 6-åringar, dvs förskoleklass, anger SCB ett lägre antal 6-åringar i 

kommunen än kommunens faktiska uppgifter om antal barn i förskoleklass. 

Skillnaden beror sannolikt på att SCB:s data är en prognos och inte faktiska värden. 

Skillnaden är dock för liten för att påverka den procentuella andelen barn i 

grundskolan (98%) varför SCB:s indata i tabellen nedan inte har ändrats.  

  

Skolor/klassrum Björkesta Furuborg Turinge Lillhaga Totalt
Förskoleklass 3 2 2 0 7
Hemklassrum 17 13 13 0 43
Bild 1 0 1 1 3
Hemkunskap 1 1 1 1 4
Idrott 2 1 2 2 7
Musik 1 1 1 1 4
NO-lab, teknik 0 0 0 3 3
Slöjd 2 2 2 2 8
Klassrum, allmänna 3 2 3 24 32
Bibliotek 1 1 1 1 4
Totalt 31 23 26 35 115
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Tabell: F-6 läsåret 2022/2023 

 

Högstadiet 

Hösten 2021 fanns det enligt SCB:s preliminära data 522 ungdomar i åldern 13–15 

år i Nykvarns kommun. Av dessa var 483 inskrivna i Nykvarns högstadium. I relation 

till befolkningen går alltså 93% av 13–15-åringarna i Nykvarns kommun i Nykvarns 

högstadium, Lillhagaskolan.  

Förutom 19 helklasser finns det även två särskilda undervisningsgrupper med totalt 

19 elever.  

Tabell: Högstadiet läsåret 2022/2023 
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3 67 3 22 62 3 21 39 2 20 174 97%
4 50 2 25 43 2 22 55 2 28 152 97%
5 71 3 24 45 2 23 56 2 28 184 93%
6 91 4 23 21 1 21 70 3 23 199 92%
F-6 472 20 336 15 387 16 1224 98%

Björkesta Furuborg Turinge
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Björkestaskolan 

Björkestaskolan består lokalmässigt av en huvudbyggnad, ett gårdshus och en 

sporthall, som även rymmer ett klassrum och en dansstudio. När det gäller 

klassrumsantal är inte sporthallens dansstudio och klassrum medräknat. 

Björkestaskolan har 2022/2023 totalt 20 klasser uppdelat på 3 förskoleklasser och 

17 klasser åk 1-6. Med 3 förskoleklassrum, 17 hemklassrum och 3 allmänna 

klassrum har Björkestaskolan ett överskott på 3 undervisningssalar. 

Tabell: Klassrum i Björkestaskolan 

 

Björkestaskolans matsalskapacitet är 150 samtidiga matgäster. Detta är tillräckligt 

för skolans 472 elever. Tidigare år har kök och matsal klarat ca 550 elever. 

Björkestaskolan har behov av renovering/upprustning då många lokaler och 

trapphus är slitna. De största behoven är dock nya fönster och fortsatt byte till 

elektroniska lås på de dörrar som saknar det. 

Furuborgskolan 

Furuborgskolan består av en byggnad i två plan, där bottenvåningen rymmer 

specialsalar, matsal och expedition. Våning 1 rymmer allmänna klassrum och 

fritidslokaler. 

Furuborgskolan har 2022/2023 totalt 15 klasser. Furuborgskolan ett överskott på 

totalt fyra undervisningssalar, varav 2 avsedda för förskoleklass. Från och med 

januari 2023 kommer vissa av de överflödiga lokalerna att användas som tillfälliga 

Björkesta

Salstyp
Exakt 
behov

Avrundat 
behov

Skolan 
idag

Över- resp 
underskott

Förskoleklass 3,0 3 3 0
Hemklassrum 17,0 17 17 0
Bild 0,3 1 1 0
Hemkunskap 0,3 1 1 0
Idrott 1,2 2 2 0
Musik 0,6 1 1 0
NO-lab, teknik 0,0 0 0 0
Slöjd 1,5 2 2 0
Klassrum, allmänna 0,0 0 3 3
Bibliotek 1,0 1 1 0
Totalt 24,9 28 31 3

Antal salar
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förskoleavdelningar. Denna tillfälliga lösning beräknas upphöra när Bergtorps 

förskola står klar och kan tas bruk, vilket bedöms ske vid inledningen av 2024.  
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Tabell: Klassrum i Furuborgskolan 

 

Furuborgskolans matsalskapacitet är 135 matgäster och klarar därmed behoven 

även när den är fullt utbyggd som 2-parallellig F-6-skola. 

Furuborgsskolan är en nybyggd skola vilket innebär att lokalerna är nya, fräscha 

och ändamålsenliga för verksamheten. Verksamheten för anpassad grundskola (f d 

grundsärskola) ligger också i Furuborgskolan. 

Turingeskolan 

Turingeskolan består av en byggnad i ett plan. Turingeskolan har 2022/2023 totalt 

16 klasser varav två är förskoleklass. Skolan har ett överskott på 2 

undervisningssalar i och med lokalerna för fritidshem och även extra kapacitet i 

idrottssalar.  

Tabell: Klassrum i Turingeskolan 

 

Turingeskolans matsalskapacitet är 150 matgäster.  

Furuborg

Salstyp
Exakt 
behov

Avrundat 
behov

Skolan 
idag

Över- resp 
underskott

Förskoleklass 0,0 0 2 2
Hemklassrum 13,0 13 13 0
Bild 0,0 0 0 0
Hemkunskap 0,0 0 1 1
Idrott 0,6 1 1 0
Musik 0,3 1 1 0
NO-lab, teknik 0,0 0 0 0
Slöjd 0,6 1 2 1
Klassrum, allmänna 2,0 2 2 0
Bibliotek 1,0 1 1 0
Totalt 17,5 19 23 4

Antal salar

Turinge

Salstyp
Exakt 
behov

Avrundat 
behov

Skolan 
idag

Över- resp 
underskott

Förskoleklass 2,0 2 2 0
Hemklassrum 13,0 13 13 0
Bild 0,3 1 1 0
Hemkunskap 0,3 1 1 0
Idrott 1,0 1 2 1
Musik 0,5 1 1 0
NO-lab, teknik 0,0 0 0 0
Slöjd 1,3 2 2 0
Klassrum, allmänna 1,0 1 3 2
Bibliotek 1,0 1 1 0
Totalt 20,4 23 26 3

Antal salar
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Turingeskolan har omfattande renoveringsbehov både invändigt och utvändigt 

såsom bl.a. nya fönster och ventilationsförbättringar. I köket är golvet trasigt. 

Lillhagaskolan 

Lillhagaskolan består av tre byggnader med klassrum, specialsalar matsal och 

expedition, samt en sporthall. Lillhagaskolan har 2022/2023 totalt 19 klasser plus 

två särskilda undervisningsgrupper. Detta antal klasser ger Lillhagaskolan ett 

överskott på ca 3 undervisningssalar. 
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Tabell: Klassrum i Lillhagaskolan 

 

Antalet allmänna klassrum är tillräckliga på Lillhagaskolan. Underkapacitet finns i 

hemkunskapssal. Några av Lillhagaskolans klasser behöver alltså gå till andra 

skolor för undervisning i hemkunskapssal.  

Lillhagaskolans matsal rymmer 150 lunchgäster samtidigt. I skolan finns 21 

parallellklasser om totalt 483 elever. Förutsatt att det finns två 

mathämtningsställen och två klasser kommer samtidigt, äter under 25 minuter och 

den första klassen serveras kl 10.30 och den sista kl 12.30 klarar matsalens 

kapacitet 600 personer/dag. 

Lillhagaskolan är uppdelad på flera byggnader med olika grader av underhållsbehov 

kopplat till byggnadsår. Golvet i A-huset är trasigt. 

2.6 Lokalanalys kort sikt (1 år) 

Förskolan 

Prognosen för 2023 är att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år i Nykvarns kommun 

uppgår till 775 barn. Det är en ökning med 20 barn jämfört med året innan. Om vi 

antar att servicegraden förblir oförändrad på 2022 års nivå, dvs 91%, innebär detta 

ett behov av 704 förskoleplatser i snitt över året 2023.  

Kapaciteten i de befintliga 9 förskolorna i kommunen är 683 platser, vilket innebär 

ett underskott på 21 platser år 2023.  

Lillhaga

Salstyp
Exakt 
behov

Avrundat 
behov

Skolan 
idag

Över- resp 
underskott

Förskoleklass 0,0 0 0 0
Hemklassrum 0,0 0 0 0
Bild 0,8 1 1 0
Hemkunskap 1,2 2 1 -1
Idrott 2,0 2 2 0
Musik 0,6 1 1 0
NO-lab, teknik 1,8 2 3 1
Slöjd 2,0 2 2 0
Klassrum, allmänna 21,0 21 24 3
Bibliotek 1,0 1 1 0
Totalt 30,4 32 35 3

Antal salar
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Utbildningsnämnden beslutade hösten 2022 att inrätta tillfälliga förskolelokaler om 

totalt 30 platser uppdelade på två avdelningar på Furuborgskolan med start i 

januari 2023. Här kommer man att i första hand att erbjuda förskoleplatser åt de 

äldsta barnen födda 2017, från Winklerska förskolan. Med 30 tillkommande 

förskoleplatser kan det prognostiserade underskottet år 2023 avhjälpas med en 

marginal på 9 platser.  

  



  21(30) 

Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser 2023  

 

Grundskolan 

I tabellen nedan återfinns en tabell över antalet barn i kommunens skolor uppdelat i 

olika årskurser med faktiska siffror för 2022 samt prognos över antalet barn fram till 

år 2032. Som synes är prognosen över antalet barn 2022 högre än det faktiska 

utfallet. Förutom att det är naturligt att en prognos skiljer sig från faktiskt utfall kan 

en möjlig förklaring vara att det finns barn som bor i Nykvarns kommun men som 

går i skola i en annan kommun, exempelvis barn som går i skola med särskilt 

inritning mot idrott, musik eller dans som inte finns i Nykvarns kommun.  

Prognosen på ett års sikt innebär endast marginella förändringar i antalet 

grundskolebarn jämfört med året innan. Kommunens befintliga skollokaler bedöms 

vara fullt tillräckliga för att täcka detta behov.  

Tabell: Antal barn i grundskolan, faktiskt utfall 2022 samt prognos 2022-2032 

 

2.7 Lokalanalys meddellång sikt (5 år) 

Förskolan 

År 2022 2023
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713
Underskott/överskott -3 9

Utfall
Årskurs Ålder HT 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
F 6 178 171 167 190 177 181 215 203 206 205 207 205
1-9A GRSÄR mix 10
1 7 180 182 178 178 200 187 189 222 209 211 210 210
2 8 157 162 185 185 184 205 191 192 224 210 212 210
3 9 168 174 169 194 193 192 211 197 198 228 214 214
4 10 148 152 179 177 201 200 198 216 202 202 231 216
5 11 172 184 155 183 181 204 202 200 218 203 202 230
6 12 182 199 187 161 189 186 208 206 203 219 205 203
7 13 170 175 200 191 165 192 188 209 207 203 219 204
8 14 145 170 178 204 195 170 195 191 211 208 204 219
9 15 149 177 171 180 205 196 171 195 191 210 207 202
SUMMA 1659 1746 1768 1842 1891 1915 1968 2032 2068 2099 2110 2114

Prognos (SCB)
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Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka de närmaste åren och uppgå 

till 921 barn år 2027. Om vi antar att servicegraden på 91% förblir oförändrad 

innebär detta att behovet av förskoleplatser i kommunen uppgår till 837 platser år 

2027.  

Den temporära lösningen med 30 förskoleplatser i Furuborgsskolans lokaler 

planeras upphöra när Bergtorp förskola står klar och kan tas bruk, vilket beräknas 

ske vid inledningen av 2024. Bergtorp förskola kommer att bestå av 8 avdelningar 

om 17,5 barn vardera, totalt 140 förskoleplatser. Trots denna nya förskola bedöms 

det uppstå en brist på förskoleplatser från och med år 2026. Se röda siffror i 

tabellen nedan.  

Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser t.o.m. år 2027, Furuborg avvecklat 
och Bergtorp i drift 2024 

 

Med den prognostiserade ökningen av antalet förskolebarn i kommunen kan den 

temporära förskoleverksamheten i Furuborgsskolan behöva fortsätta även efter det 

att förskolan i Bergtorp har tagits i drift.  

Nya regler som träder i kraft 1 juli 2023 gör gällande att kommunen skall erbjuda 

förskoleplats till alla barn som är 3 år eller äldre. I dagsläget är 468 barn som är 

födda 2017-2019 (3-5 år) inskrivna i någon förskola av totalt 477 folkbokförda barn i 

kommunen. Av dessa 468 placeringar köper Nykvarns kommun 7 plaster i annan 

kommun. Bedömningen är att Nykvarns kommun redan idag har en så pass hög 

andel av samtliga barn mellan 3-5 år inskrivna i förskolan att den nya lagen inte 

kommer att innebära någon egentlig skillnad för kommunens lokalförsörjning inom 

förskolan.  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775 812 864 917 921
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91% 91% 91% 91% 91%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704 737 784 833 837
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713 823 823 823 823
Underskott/överskott -3 9 86 39 -10 -14
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Grundskolan 

Även om det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper kommer antalet barn i 

grundskoleåldern totalt sett vara stigande hela prognosperioden. Fram till år 2027 

är prognosen att antalet grundskolebarn ökar med 222 individer.  

I tabellen nedan har antalet barn räknats om till antalet klasser. En klass bedöms 

bestå av 30 elever, 1-9 GRSÄR och de särskilda undervisningsgrupperna har 

antagits finnas kvar i oförändrad storlek hela prognosperioden.   

Antalet klasser har därefter jämförts med antalet klassrum i det befintliga 

beståndet. I det befintliga beståndet har räknats in klassrum för förskoleklass (7st), 

hemklassrum för låg- och mellanstadiet (43 st) samt allmänna klassrum för 

högstadiet (24 st). Därtill finns det 8 st allmänna klassrum för låg- och 

mellanstadiet som bedöms kunna användas som de är eller anpassas så att de kan 

användas av anpassad grundskola och av den mindre klassen i högstadiet. Detta 

ger ett totalt antal klassrum på 81, där 7 är öronmärkta för förskoleklass och 43 för 

låg- och mellanstadiet.  

Som synes i tabellen nedan kommer antalet lektionssalar i befintligt bestånd att 

med marginal täcka det prognostiserade behovet på 5 års sikt. Observera att 

beräkningarna bygger på att en klass består av 30 elever. Vill man från kommunens 

sida ha mindre klasser förändras kalkylen.  
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Tabell: Prognostiserat antal klasser jämfört med skolornas kapacitet  

 

2.8 Lokalanalys lång sikt (10 år) 

Förskolan 

Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka den närmaste tioårsperioden 

och uppgå till 934 barn år 2032. Om vi antar att servicegraden på 91% förblir 

oförändrad innebär detta att behovet av förskoleplatser i kommunen uppgår till 848 

platser år 2032.  

Utifrån förutsättningarna att de temporära lokalerna i Furuborgsskolan avvecklas i 

början av 2024 samtidigt som en ny förskola i Bergtorp står klar, kommer ett 

platsunderskott om 10 platser att uppstå år 2026. Underskottet beräknas öka till 46 

platser år 2030 och därefter minska till 25 platser år 2032.  

Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser t.o.m. år 2032, Furuborg avvecklat 
och Bergtorp i drift.  

 

Låter man de temporära lokalerna i Furuborgsskolan vara kvar även efter 2023 

avhjälps underskotten år 2026 och 2027.  

Winklerska förskolan är Nykvarns äldsta förskola och skicket är dåligt och 

underhållsbehovet är mycket omfattande. Förskolan har 70 platser. Om vi antar att 

Utfall
Årskurs Ålder HT 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 max behov maxkapacitet
F 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
1-9A GRSÄR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
1 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7
2 8 7 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7
3 9 8 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7
4 10 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7
5 11 7 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8
6 12 7 7 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7
7 13 7 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7
8 14 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7
9 15 6 6 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7
Särskild undervisning 13-15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
SUMMA 71 61 62 64 66 67 69 71 72 73 73 73 74 82

KlassrumPrognos (SCB)

43

21

43

24

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775 812 864 917 921 943 955 957 954 934
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704 737 784 833 837 857 868 869 866 848
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713 823 823 823 823 823 823 823 823 823
Underskott/överskott -3 9 86 39 -10 -14 -34 -45 -46 -43 -25
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Winklerska förskolan avvecklas och ersätts av en ny förskola med 140 platser skulle 

detta innebära ett nettotillskott av 70 platser. Tidigare analyser gjorda av 

utbildningskontoret har konstaterat att förskolor med 8 avdelningar med 17,5 barn 

vardera, totalt 140 barn, är den mest optimala utformningen av förskolor med 

avseende på bland annat schemaläggning och bemanning. En detaljplaneändring 

bedöms ta 18 månader och tiden att uppföra en ny förskola bedöms ta lika lång tid. 

Detta ger en total tidsåtgång på 3 år. Med en marginal på 12 månader skulle en ny 

förskola kunna stå klar i början av 2027. Med en oförändrad servicegrad på 91% 

uppstår ett överskott på förskoleplatser i stort sett hela prognosperioden.  
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Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser t.o.m. år 2032, Furuborg avvecklas 
2024, Bergtorp i bruk 2024, Winklerska avvecklas år 2027 samtidigt som en ny 
förskola står klar.  

 

Avvecklas Winklerska och ersätts med en fullstor förskola (8 avdelningar) år 2027 

får kommunen möjlighet att vid behov höja sin servicegrad till mellan 93-96% år 

2027 och framåt ifall detta skulle vara påkallat av ny lagstiftning om obligatorisk 

förskola för barn eller om efterfrågan på förskoleplatser skulle öka av andra skäl. 

Se tabell nedan.  

Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser t.o.m. år 2032, Furuborg avvecklas 
2024, Bergtorp i bruk 2024, Winklerska avvecklas år 2027 samtidigt som en ny 
förskola står klar. Ökad servicegrad från 2027.  

 

Ett riskscenario som bör beaktas är det där kommunen tvingas avveckla Winklerska 

år 2027 utan att ha planerat någon ny förskola. Med en servicegrad på 91% blir 

scenariot enligt nedan. Underskottet på förskoleplatser kan komma att bli som 

mest 116 platser.  

Tabell: Beräknat behov och tillgängliga platser t.o.m. år 2032, Winklerska avvecklas 
år 2027 utan att ersättas av ny förskola. Servicegrad 91% som tidigare.  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775 812 864 917 921 943 955 957 954 934
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704 737 784 833 837 857 868 869 866 848
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713 823 823 823 893 893 893 893 893 893
Underskott/överskott -3 9 86 39 -10 56 36 25 24 27 45

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775 812 864 917 921 943 955 957 954 934
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91% 91% 91% 91% 96% 94% 93% 93% 93% 95%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704 737 784 833 884 886 888 890 887 887
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713 823 823 823 893 893 893 893 893 893
Underskott/överskott -3 9 86 39 -10 9 7 5 3 6 6
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Grundskolan 

Som synes i tabellen nedan kommer antalet lektionssalar i befintligt bestånd att 

täcka det prognostiserade behovet även på 10 års sikt. Observera att beräkningarna 

bygger på att en klass består av 30 elever. Vill man från kommunens sida ha mindre 

klasser förändras kalkylen.  

  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tot. antal barn i  Nykvarns kommun 755 775 812 864 917 921 943 955 957 954 934
Inskrivna i  Nykvarns kommuns förskolor 686
Uppnådd servicegrad 91%
Antagen servicegrad framöver 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Behov av förskoleplatser utifrån servicegrad 686 704 737 784 833 837 857 868 869 866 848
Antal ti l lgängliga förskoleplatser Nykvarn 683 713 823 823 823 753 753 753 753 753 753
Underskott/överskott -3 9 86 39 -10 -84 -104 -115 -116 -113 -95
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Tabell: Prognostiserat antal klasser jämfört med skolornas kapacitet  

 

2.9 Kostnadsuppskattning 

Här beskrivs när utökade driftskostnader och investeringskostnader förväntas. 

Detta är endast en uppskattning för att ge en fingervisning för kommande års 

budgetarbete, beslut om utökad driftkostnad och/eller investeringskostnad tas i 

respektive års budget. 

Beslutade investeringar:  

 Iordningställande av temporära förskolelokaler i Furuborgsskolan.  

 Initiala kostnader vid uppstart av nya förskolan i Bergtorp (kan 

förmodligen uppskattas utifrån tidigare uppstart av Lillhaga 

förskola).  

Möjliga investeringar:  

 Planering/förstudie av ny fullstor förskola (ev. konsultkostnader, 

kostnader för att anlita Nybo för att göra beräkningar).  

 Kommunala kostnader samt ev. konsultkostnader för att ta fram 

detaljplan för förskola. 

 Ev markförvärv för ny förskola. 

 Kostnad för att uppföra ny förskola ca 70-75 miljoner (grov 

uppskattning utifrån kostnaden för att uppföra Bergtorp med 

marginal för stigande byggkostnader de senaste åren). 

Utfall
Årskurs Ålder HT 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 max behov maxkapacitet
F 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
1-9A GRSÄR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
1 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7
2 8 7 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7
3 9 8 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7
4 10 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7
5 11 7 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8
6 12 7 7 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7
7 13 7 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7
8 14 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7
9 15 6 6 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7
Särskild undervisning 13-15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
SUMMA 71 61 62 64 66 67 69 71 72 73 73 73 74 82

KlassrumPrognos (SCB)

43

21

43

24
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 Kostnader för att avveckla Winklerska (Schablonkostnad för 

rivning av befintlig byggnad 1 500 kr per kvm plus ev. 

saneringskostnader ger 1 352 kvm2 x 1 500 kr/kvm = 2 028 000 kr.)  

  

 

2 Ytuppgift från fastighetsdatabasen Datscha 
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Verksamhet 2023  2024  2025  2026  2027  2028 2029 2030  2031 2032 

Förskola 

Kostna
d för 
tillfällig
a 
lokaler 
Furubo
rgskola
n 

Initiala 
kostnad
er nya 
fsk 
Bergtor
p.  

Planeri
ng ny 
fullstor 
fsk.  

Byggsta
rt ny 
fsk.  

Fortsatt 
bygge 
av ny 
fsk.  

Kostna
der för 
att 
avveckl
a 
Winkler
ska.  

Uppstar
t ny fsk.  

     

Skola           

           

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se



 

Statsbidragsplan 2023, 
utbildningsnämnden 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 2 

2 Nuläge och förändringar 2 
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1 Bakgrund 
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika 

utvecklingsinsatser i skolan. Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad 

pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning från regeringen. 

Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen sett 

genom förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete.  

För förskolor och skolor är det huvudmannen som ansöker om statsbidrag. En 

enskild lärare, rektor eller skola kan inte söka statsbidrag. Huvudmannen 

ansvarar för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget görs 

inom sin eller sina verksamheter. Vissa av statsbidragen som en kommun 

erhåller ska/kan fördelas till fristående förskolor/skolor.  

Statsbidragen har olika upplägg och kan antingen avse läsår eller kalenderår. 

För några finns ett fastställt rambelopp för respektive huvudman, d v s ett 

garanterat belopp från vilket man rekvirerar pengar förutsatt att man uppfyller 

villkoren för bidraget. Andra statsbidrag rekvireras utifrån vilka kostnader man 

har haft eller vilka kostnader man kommer att ha. Det finns också bidrag som 

inte har en ansökan och där bidragsomgången istället börjar med en begäran 

om utbetalning. 

Många bidrag kräver att man efter avslutad bidragsperiod redovisar hur 

pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om 

det använts på fel sätt, kan kommunen bli skyldig att betala tillbaka pengar. 

2 Nuläge och förändringar 
Det finns ca 95 riktade statsbidrag inom hela utbildningssektorn inklusive 

gymnasie- och vuxenutbildning. Skolverket har tagit fram en 

statsbidragskalender som stöd, ansökan och annan kommunikation sköts via 



  3(6) 

deras E-tjänst. De förändringar som sker med statsbidragen kommer ofta med 

kort varsel. Statsbidrag riktade till gymnasie- och vuxenutbildningen söker de 

utbildningsanordnare vi har avtal med. Nykvarn får i efterhand ta del av dessa 

bidrag. 

Pandemin har medfört att skolhuvudmän har varit hårt belastade under en lång 

period. Mot den bakgrunden har Skolverket sett över de krav som ställs inom 

statsbidragshanteringen och förenklat administrationen, för att minimera 

bördan med uppgifter som ska lämnas in, dessa lättnader väntas pågå även 

framåt. 

En stor förändring mot tidigare år är att regeringen inte väntas att dela ut 

någon mer skolmiljard till kommunerna, 2022 erhöll Nykvarns kommun 1 923 

343 kr. 

Fritid- och kulturskoleavdelningen söker årligen Kulturrådets statsbidrag 

Skapande skola för riktade insatser i grundskolan. Både intäkter och kostnader 

ligger hos fritid- och kulturskoleavdelningen och tas inte med denna plan för 

statsbidrag.  

Statsbidraget för Bättre språkutveckling i förskolan 246 811 kr är borttaget fr o 

m 2023. Bidragsramen för Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023 ökas med 

drygt 400 tkr, ev tillkommer ytterligare medel i pott 2 beroende på regeringens 

beslut. 

Ytterligare minst en Karriärtjänst förväntas att tillsättas under vårterminen och 

kommunens grundskolor kommer tillsammans att ha totalt ca 17 förstelärare.  

En översyn gällande Lärarlönelyftet sker kontinuerligt för att kunna nyttja så 

stor del av bidraget som möjligt. Vid frånvaro (sjukdom, föräldraledighet eller 
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tjänstledighet) reduceras ersättningen av dessa statsbidrag varför det kan vara 

svårt att erhålla hela rambeloppet.  

Under 2022 fick vi att statsbidraget för Lärarassistenter som ersätter 50 % av 

lönekostnaden för en lärarassistent. För att kvalificera till statsbidraget under 

2023 krävs det att den person vi söker bidraget för arbetar kvar och att 

personantalet i kategorin lärasassistenter inte minskar. 

Statsbidraget Likvärdig skola för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i 

förskola, grundskola och fritidshem ligger på drygt 6,6 miljarder och ramen för 

Nykvarns kommun 2023 är fastställd till 6 038 248 kronor. Detta är en ökning 

med 188 053 kr. Likvärdig skola bidraget används för att stärka det 

kvalitetshöjande arbetet i grundskolan med fokus på förebyggande elevhälsa.  

Från Migrationsverket kan en kommun söka ersättning för asylsökande barn 

och elevers förskola och skolundervisning, i denna grupp återfinns även de 

ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Denna återsökning 

kommer att ske löpande under året beroende på hur många barn/elever som vi 

har i kommunen som omfattas av denna schablonersättning.   

Utbildningskontoret har för 2022 sökt riktade statsbidrag och avser att söka 

motsvarande under 2023 enligt tabellen nedan. 

Statsbidrag Verksamhet Belopp Kommentar  

Högskolestudier 
specialpedagogik 

Grundskola, 
åk F-9 142 000 kr Beräknat bidrag 2023  

Högskolestudier SvA  Grundskola, 
åk F-9 72 016 kr Bidrag 2022  

Karriärtjänster  Grundskola, 
åk F-9 1 445 000 kr Bidrag utifrån 17 förstelärare  

Kvalitetshöjande åtgärder Förskola 2 379 845 kr Bidragsram 2023 pott 1  

Likvärdig skola  Grundskola, 
åk F-9 6 038 248 kr Bidragsram 2023  
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Lovskola  Grundskola, 
åk 6-9 45 300 kr Nya regler sänker ersättningen  

Lärarassistenter Grundskola, 
åk F-9 306 928 kr Bidrag 2022  

Lärarlyftet Grundskola, 
åk F-9 15 000 kr Bidrag 2022  

Lärarlönelyftet  
Förskola, 
Grundskola 
åk F-9 

2 916 193 kr Bidrag 2022  

Maxtaxa  Förskola, 
Fritidshem 2 745 840 kr Bidrag 2022, bidragsram 2023 ej 

fastställd än  

Mjölkstöd Förskola, 
Grundskola 110 000 kr Bidrag 2022  

Momskompensation 
Förskola, 
Grundskola,  
Grundsärskola 

2 261 000kr  
Återsökning av moms vid köp av 
verksamhet, uppskattat belopp 
2022 

 

Återsökning utbildnings-
kostnader för asylsökande 

Förskola, 
Grundskola,  
Grundsärskola 

500 000 Oklart belopp 2022  

Summa   18 977 370 kr    

Eventuellt framtida förändringar: 

Riksrevisionen skrev i sin rapport rir 2017:30 att systemet med riktade 

statsbidrag inom skolområdet inte fungerar väl för att stödja huvudmännen i 

deras skolutveckling. Systemet kan därmed inte anses vara ändamålsenligt. 

Riksrevisionens rekommendationer, med utgångspunkt i att regeringen även 

fortsatt avser att stödja huvudmännens skolutveckling, är i korthet att 

statsbidrag samlas i en enda pott med inriktning på skolutveckling. Man anser 

att fördelarna med ett sådant förslag är många. 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 
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