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Utbildningsnämndens protokoll 2022-01-11  

Tid och plats  

2022-01-11 klockan 16:30-17:50 i mötesrum Yngern, ajournering klockan 17:35-17:45 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Joana Nilsson (S) §§ 2-9 på distans, Kent Jansson (SD) på distans, Peter Palmér (M) på distans, Linn 
Forssén (NP) §§ 1-3, 5-9 på distans 

Övriga närvarande 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, Björn Bergérus, nämndsekreterare, Hanna Karlsson, utredare 
samt på distans Josefine Alan, ekonom 

Tid och plats för justering 

2022-01-14 klockan 14:00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 1 - 9  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

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

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-01-11 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-01-14 

Datum då anslaget tas ned 

2022-02-05 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 1 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Ann-Christine Dantoft (S), 2:e vice ordförande, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
fredagen den 14 januari kl. 14:00 i kommunhuset. 

Sammanfattning 

Per Salberg (NP) ordförande hälsar alla välkomna – särskilt nya ersättaren Linn Forssén (NP), som 
kort presenterar sig – och öppnar mötet.  

Ann-Christine Dantoft (S), 2:e vice ordförande, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
fredagen den 14 januari kl. 14:00 i kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2021:125 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Dagordningen fastställs 
2. Anmälda frågor av Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, Kent Jansson (SD) och Peter 

Palmér (M) godkänns och läggs till punkten övrigt 

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs. 

Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, anmäler frågan om att punkter i dagordningen som saknar 
utsänt underlag inte ska finnas med. 

Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, anmäler frågan om, och efterlyser information kring, 
fritidscoacherna på Fritidsfabriken. 

Kent Jansson (SD), ersättare, anmäler frågan om att få PwC-rapporterna med analys om 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Peter Palmér (M), ersättare, anmäler frågan om situationen kring så kallade hemmasittare. 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-01-11 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(14) 

§ 3 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, informerar om: 

1. Covid-19-situationen.  
Smittspridningen generellt är åter hög i Sverige. Nya restriktioner utan tidsgräns införs 
från den 14 januari. I Nykvarns skolor syns inga massiva utbrott. Inom 
utbildningsverksamheten görs veckovisa statusuppdateringar, där nuvarande riktlinjer och 
rutiner för att förhindra smittspridning sannolikt kommer att fortsätta oförändrat. 
 

2. Övriga frågor anmälda vid förra nämnden 
Vid föregående nämnd togs följande upp: Mottagandet av nyanlända, 
Personalförsörjningen inom förskolan, Åtgärder för att elever ska fullfölja 
gymnasieutbildningen och Situationen kring så kallade hemmasittare.  
För att kunna ge nämnden bra svar och underlag, ska Fredrik Nornvall, t f 
utbildningschef, återkomma med underlag senast vid nämndens sammanträden under 
mars och april.  
 

3. Övrig fråga anmäld till dagens nämnd; om ungdomscoacher på Fritidsfabriken.  
Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, meddelar att ungdomscoacherna organiseras inom 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En föredragning som berörde samarbetet 
mellan utbildningskontoret och vård- och omsorgskontoret med avseende på bland annat 
ungdomscoacherna gavs vid föregående sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer:  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Josefin Alan, ekonom, ger en kort ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten för slutet av 
2021. Det finns inte mycket nytt att rapportera sedan förra nämnden i december 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 5 
Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2021:148 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden antas. 
2. Tidigare gällande delegationsordning för utbildningsnämnden upphävs. 

Sammanfattning 

Delegation innebär att utbildningsnämnden med stöd av kommunallagen överlåter sin beslutanderätt i 
särskilda frågor till utbildningschef, rektorer, tjänstepersoner eller andra delegater. Delegaten fattar 
beslut på nämndens vägnar där besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. 
Detta för att avlasta nämnden rutinärenden och få en effektivare kommunal förvaltning med kortare 
beslutsvägar och snabbare handläggning. 

Vilka beslut som kan delegeras och till vem fastslås i nämndens delegationsordning. 
Delegationsordningen behöver regelbundet ses över utifrån aktuell lagstiftning och behov. För att 
kommunens beslut ska bli tydliga är det vidare önskvärt att nämndernas delegationsordningar är 
utformade på likartade grunder. Kommunstyrelsens delegationsordning uppdaterades 2021-06-01 med 
en mindre justering 2021-09-14. Utbildningsnämndens delegationsordning uppdaterades senast 2020-
10-19, varför den nu uppdateras igen. För utbildningsnämnden innebär det att delegationsordningen 
anpassas till kommunens nya grafiska profil och den generella inledning om delegation byts ut till 
samma formuleringar som kommunstyrelsens. Samtliga punkter, formuleringar och rubriker har också 
redaktionellt setts över för att kopplingen mellan delegationsbeslutet och aktuella ärenden och 
handlingar ska bli tydligt. 

Detta har uppdaterats i utbildningsnämndens reviderade delegationsordning: 

- Ny grafisk design. 
- Ny inledning. 
- Ny rad, delegation vid vidaredelegering införs. 
- Uppdelning mellan Del 1. Kommungemensamma ärenden och Del 2. Verksamhetsspecifika 

ärenden införs. 
- Avsnitt A. administrativa ärenden blir A. administration under Del 1 kommungemensamma 

ärenden. 
- Avsnitt B. upphandling, C. ekonomi, D. personal, G. Skydd, säkerhet och totalförstar införs 

under Del 1. Kommungemensamma ärenden (finns att se i sin helhet i kommunstyrelsens 
delegationsordning). 

- Beslut där utbildningsnämnden varit delegat i delegationsordningen plockas bort. 
- Beslut om mindre ändringar av läsårsdata delegeras till utbildningschef. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 2021, 2021-12-16 
Delegationsordning för utbildningsnämnden, reviderad 2021-12-07 – förslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Rektorer 
Skoladministratörer 
Verksamhetschef Elevhälsan (EMI) 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 
Utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 
2022 
Diarienummer: UN/2021:147 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget för 2022 fastställs. 

Reservation 

Ann-Christine Dantoft (S), 2:e vice ordförande, reserverar sig för socialdemokraterna.  

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om Utbildningsnämndens detaljbudget för 2022 med 
hänvisning till vår budgetreservation i kommunfullmäktige.  

Vi kommer under 2022 göra vårt bästa för Nykvarns barn och ungdomar även med de förutsättningar 
som majoriteten i kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden.” 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan med detaljbudget för år 2022, 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 2022 med de åtgärder som 
genomförts under 2019-2021. Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara till 
kommunfullmäktiges strategiska mål och den gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till 
det ekonomiska läget. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 
Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för utbildningsnämnden 
Bilaga 1 – Upphandlingsplan 2022 
Bilaga 2 – Handlingsplan för digitalisering 2022 
Bilaga 3 - Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2022 för 
utbildningsnämnden  
Bilaga 4 – Konkurrensplan 2022 
Bilaga 5 – Lokalplan 2022 
Bilaga 6 – Statsbidragsplan 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
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Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut genom bilagan Delegationsbeslut 
redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11. 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 8 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2021:5 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade inkomna protokoll och skrivelser genom bilagorna:  
- Protokollsutdrag KS och KF redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11  
- Inkomna beslut redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11.   

Handlingar i ärendet 

Protokollsutdrag KS och KF redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11 

Inkomna beslut redovisade till utbildningsnämnden 2022-01-11  

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-01-11 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 14(14) 

§ 9 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Anmälda övriga frågor av Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, Kent Jansson (SD), ersättare, och 
Peter Palmér (M), ersättare, godkänns och anses besvarade. 

Sammanfattning 

Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, anmälde frågan om att punkter i dagordningen som saknar 
utsänt underlag inte ska finnas med. 

Ordförande Per Salberg (NP) noterar synpunkten och meddelar att ordföranden har full rådighet över kallelse och 
dagordning, men där varje ledamot givetvis kan yrka på ändringar i dagordningen. 

Lembit Vilidu (M), 1:e vice ordförande, anmälde frågan om, och efterlyser information kring, 
fritidscoacherna på Fritidsfabriken. 

Tillförordnad utbildningschef Fredrik Nornvall meddelar att ungdomscoacherna organiseras inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde. En föredragning som berörde samarbetet mellan utbildningskontoret och vård- och 
omsorgskontoret med avseende på bland annat ungdomscoacherna gavs vid föregående sammanträde. 

Kent Jansson (SD), ersättare, anmälde frågan om att få PwC-rapporterna med analys om 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Tillförordnad utbildningschef Fredrik Nornvall meddelar att PwC-rapporterna lagts/sänts ut till nämnden, men att det 
givetvis kan göras igen. 

Peter Palmér (M), ersättare, anmälde frågan om situationen kring så kallade hemmasittare. 

Tillförordnad utbildningschef Fredrik Nornvall meddelar att frågan väcktes redan vid förra nämnden av 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Dantoft (S), där Fredrik Nornvall ber att få återkomma med underlag senast vid nämndens 
sammanträden under mars och april. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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