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Utbildningsnämndens protokoll 2022-03-08  

Tid och plats  

2022-03-08 klockan 16:30-20:00 i mötesrum Yngern i kommunhuset,  
ajourneringar klockan 18:05-18:15, 19:20-19:25 och 19:30-19:40. 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S) 2:e 
vice ordförande, Patrick Claesson (SD) §§ 5-33, Bengt Lindén (NP) och Kent Jansson (SD) §§ 1-4 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kent Jansson (SD) §§ 5-33, Joana Nilsson (S) §§ 5-33 och Peter Palmér (M) 

Övriga närvarande 

Erica Thor-Bergkvist rektor samtliga förskolor §§ 1-9, Åsa Godeau rektor Lillhagaskolan §§ 1-9, Jenny 
Lundblad verksamhetsutvecklare §§ 1-10, Ingela Netz utredare §§ 1-10, Gunilla Lindstedt (NP) 
kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Nornvall t f utbildningschef, Björn Bergérus 
nämndsekreterare och Hanna Karlsson utredare. 

Tid och plats för justering 

Torsdag den 10 mars 2022 klockan 17:30 i kommunhuset, Nykvarn. 

Justerade paragrafer 

§§ 10- 33  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Ann-Christine Dantoft (S), 2:e vice ordförande tillika Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-11 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 10 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera dagens protokoll torsdagen den 10 mars kl. 17:30 i 
kommunhuset, Nykvarn. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 11 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 12 
Föregående protokoll 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Handlingar i ärendet 

Protokoll utbildningsnämnden 2022-01-11 §§ 1-9 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 13 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef informerar om följande: 

1. Kriget i Ukraina; beredskap för mottagande av elever. 
2. Rekrytering pågår av rektor för förskolorna; att efterträda Erica Thor-Bergkvist 
3. Rekrytering pågår av ny rektor för Lillhagaskolan; att efterträda Åsa Godeau 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 
Information: Nuläge och utveckling inom 
förskoleverksamheten 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån fråga väckt på utbildningsnämnden 2021-12-07 av Peter Palmer (M) redogör Erica Thor-
Bergkvist, rektor samtliga förskolor, för nuläge och utveckling inom förskoleverksamheten. Bland 
annat: 

1. Hur används de ekonomiska resurserna 
2. Antal barn, personal och avdelningar 
3. Mål i läroplanen 
4. Vikten av allas lika värde - barnkonventionen vägledande i beslut 
5. Systematiskt kvalitetsarbete 
6. Hållbar utveckling 
7. Förutsättningar för att lyckas 
8. Utmaningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 15 
Information: Planering för ny förskola i Bergtorp 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, redogör för nuläget kring planeringen för ny förskola i Bergtorp. 
Detta som en stående punkt från denna nämnd och framåt, så att nämnden kan följa utvecklingen. 

En styrgrupp är på väg att formas. Därefter kommer en arbetsgrupp och referensgrupp att tillsättas; 
bland annat för att kunna ta till vara erfarenheterna från nybyggda Lillhaga förskola. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 16 
Information: Krishanteringsplan för utbildningskontoret 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, redogör för krisledningsplan för utbildningskontoret. 

Krisplanen ger stöd för utbildningskontoret att snabbt och riktigt hantera oväntade händelser. 

Utbildningskontorets krisledningsorganisation är sammanlänkad med kommunens övergripande 
krisledning. 

Utgångspunkter är: 

1. Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det 
även under störning och kris 

2. Likhetsprincipen – verksamhetens lokalisering och organisation ska så långt det är möjligt vara 
densamma under störning och kris som under normala förhållanden 

3. Närhetsprincipen – den verksamhet som är ansvarig för den ordinarie verksamheten ska leda 
de åtgärder som krävs för att hantera störningen eller krisen på ett effektivt sätt. 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-03-08 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 11(36) 

§ 17 
Information: Nuläge och åtgärder för att elever ska fullfölja 
gymnasiestudier 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån fråga väckt på utbildningsnämnden 2021-12-07 av Ann-Christine Dantoft (S) redogör Ingela 
Netz, utredare, för nuläge och åtgärder för att elever ska fullfölja sina gymnasiestudier. Bland annat: 

1. Cirka 95 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. 
2. Av dessa har cirka 40 % betyg i det lägre spannet av betygsstegen 
3. Tidiga varningssignaler/riskfaktorer kan identifieras 
4. Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan 
5. Svårigheten med uppföljning på drygt 90 gymnasieskolor som Nykvarns elever finns på och 

om eleven byter program/skola en eller flera gånger 
6. Summering av mål, nuläge och insatser 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 18 
Information: Process och mottagande av nyanlända 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån fråga väckt på utbildningsnämnden 2021-12-07 av Ann-Christine Dantoft (S), så redogör Åsa 
Godeau, rektor Lillhagaskolan, för process och mottagande av nyanlända. Bland annat:  

1. Kvotflyktingar (utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR).kan tilldelas kommunen 
2. Enligt lag ska vi ta emot nyanlända kvalitativt och skyndsamt 
3. Under våren 2021 startades en beredningsgrupp för mottagande 
4. Under hösten 2021 utvecklades en förberedande beredningsgrupp (4 personer) 
5. Samarbete mellan skola och integration sker från det att vi vet att en familj/barn är på väg till 

Sverige och Nykvarn 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 19 
Information: Återrapportering klagomål, kränkningar, 
polisanmälningar och skolinspektionsärenden 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Informationen noteras 

2. Återrapporteringen av polisanmälningar sker på nästa utbildningsnämnd 2022-04-19 

Ärendebeskrivning 

Som en del av förvaltningens återkommande rapportering till utbildningsnämnden, redogör Ingela 
Netz, utredare för anmälningsärenden till huvudman under 2021. Bland annat: 

1. 5 st inkomna anmälningar om kränkande behandling; huvudsakligen rörande konflikt elev-elev 
2. 21 st inkomna klagomål och synpunkter; varav ett rörande buss, vilket ligger utanför 

utbildningsverksamhetens möjlighet att påverka 
3. 2 ärenden hos skolinspektionen; ett rörande rätt till särskilt stöd (ett äldre ärende med 

föreläggande med anmärkning) samt ett utifrån tematisk granskning kring rättvisande 
betygssättning (avslutat med uppföljning under april 2022).  

4. 3 pågående ärenden hos Barn- och elevombudet rörande kränkande behandling 
5. Under vårterminen genomför Skolinspektionen en kvalitetsgranskning kring Stimulerande 

undervisning för elever som ligger långt fram i kunskapsutvecklingen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 20 
Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2022:7 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per januari 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har inför 2022 en budget i balans även om denna innebär att ett flertal 
identifierade åtgärder behöver göras under året. Utfallet för januari är i nivå med vad som 
prognostiserats för månaden. Detta innebär att det i dagsläget inte finns några tecken på att den 
beslutade budgeten inte skulle hålla.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten januari 2022, 2022-02-23 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomikontoret 
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§ 21 
Äskande om utökad budget för särskilda satsningar inom 
utbildningsområdet 
Diarienummer: UN/2022:55 

 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Utbildningsnämnden äskar 8,0 mnkr för särskilda satsningar inom utbildningsområdet 
inklusive volymreserv för verksamhetsåret 2022. 

2. Utbildningsnämnden hemställer om finansering för de tillfälliga förskolelokalerna.  
3. Under förutsättning att utökade medel beviljas ger utbildningsnämnden i uppdrag till 

förvaltningen att återkomma med redovisning av resultat.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden äskar medel från kommunfullmäktige för att göra särskilda satsningar under 
verksamhetsåret 2022. Satsningarna är utformade för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet på den 
barnomsorgs- och utbildningsverksamhet som bedrivs för kommunens barn och unga inom de mest 
angelägna områdena.  

Satsningarna bedöms inte kunna genomföras inom ramen för utbildningsnämndens nuvarande 
budgetram. Utökat ekonomiskt utrymme 2022 till följd av högre skatteintäkter, ökat invånarantal och 
positiva effekter av utjämningssystemet ger utrymme för äskandet.  

Satsningar föreslås inom följande områden:  

• Satsning på utökad kapacitet och minskade barngrupper i förskolan:  1,2 mnkr 
• Satsning för att minska problematisk skolfrånvaro/hemmasittare:  2,0 mnkr 
• Satsning på förstärkt systematiskt kvalitetsarbete   1,0 mnkr 
• Satsning på utvecklande lärmiljöer i förskolan för barn med  0,8 mnkr 

funktionsnedsättning 
• Volymreserv vid ökning/minskning av antal barn/elever   3, 0 mnkr 

Totalt äskar utbildningsnämnden 8,0 mnkr för 2022 inklusive volymreserv. Huvuddelen av åtgärderna 
planeras fortsätta under 2023. Beräkningar avseende satsningen på utökad kapacitet och minskade 
barngrupper i förskolan inkluderar inte kostnader för lokaler.    

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämndens budgetram och resultat – nuläge, återblick och planering   

Kommunfullmäktige har fastställt en budgetram för utbildningsnämnden. För 2022 inkluderar 
budgeten följande bruttosatsningar:  
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• Volymkompensation gymnasieskola,  2,8 mnkr 
• Förskola,    2,0 mnkr 
• Kompensation lokalhyror,   2,5 mnkr 
• Kompensation inflation och lön,  5,5 mnkr 
• Kompensation OH-kostnader,   0,5 mnkr 

Den totala budgetramen för utbildningsnämnden för verksamhetsåret är 329 mnkr med planering för 
2023 och 2024 enligt nedanstående tabell (Mål och Budget 2022, kommunfullmäktige):  

 

Utbildningsnämndens budget ska täcka kommunens kostnader för verksamheterna utbildningsnämnd, 
förskola, grundskola och fritidshem, fritidshem grundsärskola, grundsärskola, gymnasium, 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.  
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Den negativa avvikelsen som redovisas för 2021 har främst sin förklaring i ökade kostnader för köp 
av verksamhet från andra kommuner till följd av ökad befolkning (c:a 4 mnkr). Därutöver finns en 
negativ avvikelse för personalkostnader då kostnader för vikarier och ökade kostnader för 
sjukfrånvaro har påverkat resultatet för 2021.  

Sammantaget innebär befolkningsökningen, samtidigt som pågående omstrukturering av verksamhet 
löpande genomförs, att det finns anledning att stärka vissa områden som omfattas av 
utbildningsnämndens ansvar i syfte att fortsatt garantera en hög kvalitet i den pedagogiska 
verksamheten och en god och trygg miljö för barn och unga. Det rör i första hand förskolan och 
grundskolan.  

Förslag på satsningar inom utbildningsområdet  

1. Utökad kapacitet i förskoleverksamheten och minskade barngrupper 

Utbildningsnämnden har i lokalplanen för 2022 indikerat behov av ytterligare lokaler. Ytterst har det 
sin förklaring i kommunens tillväxt som innebär att nuvarande lokaler inte räcker till på ett bra sätt för 
barnantalet. Redan i dagsläget är barngrupperna stora i ett jämförande perspektiv. Visserligen är en ny 
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förskola i Bergtorp planerad och som antas kunna användas av verksamheten från och med 
höstterminen 2023 (tidplan är inte definierad i nuläget). 

För att säkra tillgången på förskolelokaler fram tills nämnda nya förskola kan driftsättas, så kan 
temporära lokaler innebära förbättrade förutsättningar för barnen men också för medarbetarna i 
kommunen. I ett verksamhetsperspektiv är det fördelaktigt att dessa lokaler uppförs i anslutning till 
Tallbackens förskola, både med beaktande av geografisk placering men också möjligheten till effektiv 
personalplanering och möjligheten till samnyttande av utemiljö.  

I första läget, från och med mitten av höstterminen 2022, behövs en avdelning (20 barn) som kan 
kompletteras med ytterligare en avdelning under året. 

En beräkning av verksamhetskostnader (pedagogisk personal, tranporter samt måltider) indikerar en 
kostnadsvolym för 2022 på 1,2 mnkr. Verksamhetskostnaden per år beräknas till 3,7 mnkr. 
Därutöver tillkommer investeringar på ca 675 tkr (basutrustning lek och lärande, möbler). Alla 
kostnader är angivna exklusive hyreskostnader alternativt kapitaltjänstkostnader för byggnaden samt 
driftskostnader för etablering.  

En utredning om lokalerna kring placering, utformning och kostnad behöver genomföras. 
Utbildningsnämndens budget täcker för närvarande inte den utökade lokalkostnaden.     

Utbildningskontoret menar att även om lokalerna omnämns som temporära så kan de innebära en 
långsiktig lösning för att balansera efterfrågan på föreskolplatser i kommunen i takt med 
befolkningstillväxten genom att fungera som ”dragspelsförskola”.  

2. Satsning för att minska problematisk skolfrånvaro/hemmasittare 

I skolor över hela landet och även i Nykvarns Kommun finns ett mindre antal elever med 
problematisk frånvaro från skolans undervisning. För eleverna finns vanligtvis inte heller en särskild 
definierad frånvaroorsak, det kan således röra sig om allt från neuropsykiatriska funktionsvariationer 
till omständigheter i hemmet eller skolan som orsakar frånvaron. Till detta ska även påpekas att 
frånvaron ser olika ut hos olika elever i olika fall. Ibland sitter eleven hemma, ibland umgås de med 
vänner utanför skolan på skoltid. Det kan vara hela eller delar av skoldagen, det kan vara frånvaro på 
vissa dagar eller från vissa ämnen hela vägen till fullständig frånvaro under långa perioder eller 
permanent frånvaro. Ibland finns hos eleven destruktiva sociala mönster eller självskadebeteenden 
utöver frånvaron som orsak till, konsekvens av eller vid sidan av den. 

På de fyra grundskolorna i kommunen finns exempel på alla olika kategorier av elever med 
problematisk skolfrånvaro. Beroende på hur gränsdragningarna görs så har 2-4 % av kommunens 
grundskoleelever en situation som hamnar inom ramen för benämningen problematisk skolfrånvaro. 
Varje skola har idag, under rektors ledning och ansvar, rutiner för att hantera frånvaro och andra 
utmaningar kopplade till detta och ett elevhälsoteam som operativt genomför insatser samt arbetar för 
att förebygga frånvaro. Varje skola kan visa på framgångsexempel och utmaningar där arbetet för att 
nå positiv utveckling fortfarande pågår. 



 
PROTOKOLL 

2022-03-08 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(36) 

I dagsläget saknas dock en kommunövergripande plan för huvudmannen med gemensamma 
strukturer och möjligheter till samverkande förebyggande insatser såväl som reaktiva insatser för de 
elever som redan befinner sig i en problematisk skolfrånvaro. 

I olika kommuner runtom i landet pågår en mängd olika projekt kopplade till elever med problematisk 
skolfrånvaro med blandade resultat. Det som fungerar i en kommun kan sakna positiva resultat i en 
annan. Det är olika modeller som erbjuds och flera av dem utlovar framgångar i olika former. 
Forskningen kring vad som fungerar är dock svag. Inte för att den saknas utan för att orsaker bakom, 
och uttrycken för, problematisk skolfrånvaro är så olika att de modeller som tillämpar fasta steg ofta 
missar de individuella olikheterna. Vad vi dock vet är att en stark elevhälsa med professionella 
kompetenser med tydliga uppdrag har positiv effekt. 

Målsättningen bör vara att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden skapa samordnade proaktiva 
insatser mellan skolorna under en tydlig ledning från utbildningskontoret, där elevernas hela skolgång 
(årskurserna F-9) och den gemensamma kunskapen om eleven kan tas tillvara. Detta skulle underlätta 
det långsiktiga arbetet och möjliggöra samordning av kompetenser som tillsammans med elev, 
vårdnadshavare samt andra externa aktörer då kan mötas och utarbeta individuella och fungerande 
insatser kring elever där oro uttrycks eller där frånvaron börjar bli ett problem. Samverkan med 
verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är av stor vikt och redan idag finns 
ett fungerande samarbete som kan utvecklas operativt med avseende på målgruppen.  

Redan idag finns plattformar för samverkan, bland annat på skolledarnivå i form av bland annat 
rektorsmöten. Utöver detta erbjuder kommunens storlek goda förutsättningar för effektivt samarbete 
då antalet aktörer är begränsat. Ett utökande av skolornas gemensamt tillgängliga kompetenser skulle 
även möjliggöra förenklad samordning med andra aktörer såsom exempelvis BUP (barn- och 
ungdomspsykiatri), socialtjänst eller habilitering. 

För att möjliggöra en effektivare samordning, en starkare möjlighet till operativa insatser samt för att 
kartlägga problembilden och bygga en långsiktig struktur i syfte att förebygga problematisk 
skolfrånvaro, så krävs i första hand utökade resurser och kompletterande kompetenser inom 
elevhälsan såsom skolpsykolog, skolkuratorer samt specialpedagogkompetens som socialpsykolog, 
utöver vad som finns idag. Inriktning för skolpsykolog kan vara med elever direkt, men också 
handledande åt personal och då vara kompetensutvecklande för personal för att ge stöd åt att upptäcka 
riskfaktorer och skyddsfaktorer. Idag finns 50 % psykolog för samtliga elever. 

Kostnaden för satsningen för en stärkt elevhälsa för att minska skolfrånvaro och öka graden av 
förebyggande insatser beräknas till 2 mnkr under 2022 och 4 mnkr under 2023. 

3. Satsning på utvecklande lärmiljöer i förskolan för barn med funktionsnedsättning 

Det finns utrymme för att barn med funktionsnedsättning som går i förskolan får sina behov 
tillgodosedda på ett utökat sätt genom att säkerställa att lärmiljöerna i våra förskolor utvecklas 
ytterligare. Det handlar dels om att se över och utveckla den fysiska miljön där det är möjligt och 
eftersträvansvärt, dels om tillgång på kompetens som kan möta barn med funktionsnedsättning, till 
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exempel i språkutveckling och NPF-kompetens (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Ytterst 
handlar det om att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. En 
begränsning i sammanhanget är kapaciteten i lokalerna. 

Målsättningen är redan i dag att ge barn i förskolan tillgång till utvecklande lärmiljöer. För att 
ytterligare förstärka detta föreslås en utökning med 0,8 mkr under 2022 med målsättningen att 
satsningen kan fortgå och anpassas under 2023.  

4. Satsning på systematiskt kvalitetsarbete i skolan 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi faktiskt gör 
på skolorna, varför och vad det leder till. Det handlar om att planera, följa upp, analysera, 
dokumentera och därigenom utveckla utbildningen. Skollagen innehåller ett tydligt krav på 
systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat framgår att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras 
under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan och deras 
vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i arbetet. Även i läroplanerna finns krav på 
kvalitetsarbete.  

Under de senaste två åren har arbetet med att implementera en struktur för ett systematiskt 
kvalitetsarbete påbörjats i kommunen. Det finns anledning att intensifiera det arbetet då ett 
fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande. 

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar ytterst samtliga medarbetare inom utbildningsområdet och 
ställer krav på resurser för utveckling, samordning och kompetensutveckling. Kostnaden för dessa 
resurser beräknas till 1 mnkr under 2022 och 1 mnkr under 2023.  

5. Volymreserv för utökning av antal barn och elever 

Dimensionering av resurser för att säkerställa en ekonomi i balans ställer höga krav på noggranna 
prognoser för in- och utflöde av elever, oavsett om det rör barn i förskolan eller elever i grundskolan, 
gymnasiet eller vuxenutbildningen. Även om resurser används för att åstadkomma så goda prognoser 
som möjligt är det i en kommun med stark tillväxt utmanande att kontinuerligt balansera ekonomi, 
verksamhet och personal för att möta efterfrågan. För att minska påfrestningarna genom att 
åstadkomma en ökad utjämning, kan en reserv för att balansera svängningarna i volymer användas. 
Det innebär att en bestämd summa sätts av som reserv för den händelse som väsentligt utökade 
volymerna rättfärdigar användande av densamma. Att använda reserven för ökade volymer kräver 
politiskt beslut.  

Till följd av fluktuationerna i volymer föreslås att en reserv inrättas. Volymreserven föreslås uppgå till 
3 mnkr/år.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Äskande om utökad budget för särskilda satsningar inom utbildningsområdet, 
2022-02-23 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska 
Insatser (EMI) 2021 
Diarienummer: UN/2021:173 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal (skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog) erbjuder till eleverna i skolan. De ingår i den 
samlade elevhälsan, men lyder till viss del under andra lagkrav. De medicinska insatsernas 
patientsäkerhetsarbete sammanfattas årligen i en patientsäkerhetsberättelse.  

Övergripande mål för patientsäkerheten är att eleverna upplever en god hälsa och lyckas med sina 
skolmål där EMI erbjuder eleverna en likvärdig elevhälsa utan att någon drabbas av en vårdskada.  

Uppsatta fokusområden är; 

1. EMI-personalens kompetens och kompetensutveckling 

2. Bemanning utifrån skolans förutsättningar och utmaningar 

3. En likvärdig elevhälsa med förebyggande och hälsofrämjande insatser 

4. Ändamålsenliga skolsköterskemottagningar 

5. Att öka medvetenheten om patientsäkerhet och att rapportera avvikelser 

Med rätt förutsättningar skapas strategier på organisations-, grupp- och individnivå som stöttar 
eleverna till bättre mående vilket kan resultera i att de når sina skolmål i högre grad. 

Under 2021 har EMI haft regelbundna möten (främst digitala) där man arbetat med kompetens- och 
verksamhetsutveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt med att skapa, implementera och 
utvärdera lokala rutiner och gemensamma arbetssätt för att säkerställa att eleverna får en god och 
säker vård. Inkomna avvikelser har diskuterats; de flesta rörde remittering och psykologtillgång. Inga 
klagomål och synpunkter på vården har inkommit och ingen elev har drabbats av vårdskada. 

Skolsköterskorna har under pandemin haft en ökad arbetsbelastning med att stötta elever med oro 
och psykisk ohälsa. Året har varit intensivt och de har fokuserat på basprogrammet med hälsobesök, 
vaccinationer och att följa upp bevakningar. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna har 
dessvärre prioriterats ned. Skolsköterskemottagningarna har fortsatt med stärkta hygienkrav och 
smittskyddsrutiner. Verksamhetschef för EMI har deltagit i Region Stockholms smittskyddsmöten 
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inför planeringen av Covid-19 vaccination och gurgeltestning. I november erbjöds elever som fyllt 12 
år att få sin första dos med den andra dosen planerad till slutet av januari. 

Mål för kommande år är att under våren planera och skapa rutiner för hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som kan påbörjas på varje skola under nästa läsår. Skolsköterskorna ser fram 
emot kompetensutveckling på skolsköterskekongressen i maj 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) 2021, 2022-
02-10 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Elevhälsan 
Rektorer 
Utbildningskontoret 
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§ 23 
Verksamhetsberättelse 2021 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:11 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2021 inklusive bilagor godkänns. 

Sammanfattning 

En samlad målbedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har god 
måluppfyllelse när det gäller samtliga strategiska mål förutom målet god ekonomisk hushållning. En 
god måluppfyllelse med avseende på utbildningsnämndens effektmål redovisas.   

Utbildningsnämnden visar ett underskott på 5,3 mnkr för verksamhetsåret 2021. Underskottet har 
succesivt minskat under de senaste tre åren. Avvikelsen härrör främst från köp av verksamhet från 
andra kommuner, c:a 4 mnkr.  

Under året har samtliga verksamheter haft i uppdrag att anpassa verksamheten till de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2021, 2022-02-14.. 
Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2021. 
Bilaga 1 - Uppföljning av lokalplan 
Bilaga 2 - Uppföljning statsbidrag 2021 
Bilaga 3 - Uppföljning av plan för uppföljning och insyn, privata utförare 
Bilaga 4 – Uppföljning av plan för digitalisering 
Bilaga 5 – Uppföljning av konkurrensplan 
Bilaga 6 – Uppföljning upphandlingsplan 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 24 
Internkontrollrapport 2021 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:27 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Internkontrollrapport 2021 för utbildningsnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

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

Utbildningskontoret redovisar nu resultatet av internkontrollarbetet 2021. 

Utbildningskontoret har identifierat 4 verksamhetsspecifika risker som därmed inte tas om hand inom 
ramen för ordinarie hantering av kommungemensamma risker.  

Det framkommer att två av dessa risker – framtagandet av en informationshanteringsplan och 
stresstester av verksamheten – behöver flyttas över till kontrollår 2022.  

Slutsatsen är att utbildningskontoret har en god intern kontroll och att i hanteringen av de 
kommunövergripande riskerna involveras utbildningskontoret på samma sätt som övriga kontor.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2021 för utbildningsnämnden, 2022-02-02 
Internkontrollrapport 2021 för utbildningsnämnden 
Bilaga - Kommungemensamma risker 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Rektorer för skolor och förskolor 
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§ 25 
Revidering av Riktlinje för SUMA - samarbete mellan 
utbildningsverksamhet och socialtjänst 
Diarienummer: UN/2022:54 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Reviderad riktlinje för SUMA antas. 
2. Bifogade exempel med arbetsmaterial för vägledningsdokumenten noteras. 

Sammanfattning 

Riktlinjen för SUMA, samverkan mellan socialtjänst och utbildning i Nykvarns kommun, antogs i 
slutet av 2019.  

Mindre korregeringar i texten har behövts göras samt att ge en förklaring till vad SUMA är en 
förkortning av.  

Under 2020 påbörjades arbetet med att skapa vägledningsdokument för områden för samverkan. 
Under arbetsprocessen har behov av ytterligare områden för samverkan identifierats. Därmed skapas 
behov av att öka antalet vägledningsdokument.  

Vägledningsdokumenten är under utarbetande och kommer färdigställas i tryckta foldrar. 
Arbetsmaterial på hur några av dokumenten ser ut just nu i processen bifogas. Notera att dessa endast 
bifogas som exempel för att ge nämnden en orientering kring innehållet där förändringar fortfarande 
kommer att göras. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinje för SUMA, 2022-02-02 
Riktlinje för SUMA - samverkan mellan utbildningsverksamhet och socialtjänst, förslag till revidering 
Vägledningsdokument förskola socialtjänst SUMA (arbetsmaterial) 
Vägledningsdokument integration utbildning 2022 (arbetsmaterial) 
Handlingsplan KAA 2021 (arbetsmaterial) 
Metodstöd KAA 2021 (arbetsmaterial) 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utbildningskontoret 
Vård- och omsorgskontoret 
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§ 26 
Revidering av Riktlinje och placeringsregler inom förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
Diarienummer: UN/2022:52 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Riktlinje och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet antas. 

Sammanfattning 

Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är det 
styrdokument som reglerar vilka barnomsorgsformer kommunen erbjuder och vilka regler som gäller 
vid ansökan om plats, placeringsförfarande, placeringstider, uppsägning av plats med mera.  
 
Dokumentet revideras nu med anledning av att förtydliganden gällande avgiftsreducering är 
nödvändiga. På grund av den rådande Corona-pandemin har verksamheter behövt stänga sin 
verksamhet helt eller delvis. Detta har lett till att frågor vad gäller avgiftsreducering på förskole- och 
fritidshemsavgiften uppstått, vilket därmed behöver förtydligas i styrdokumenten. 
 
Tidigare har det framgått att avgiftsreducering sker med 1/30 av avgiften per stängd dag, dock 
framgår inga övriga villkor för avgiftsreducering. 
 
Genom omvärdsbevakning har nya villkor tagits fram där avgiften reduceras först vid sammanhållen 
stängning av verksamhet där plats inte kan erbjudas vid annan motsvarande verksamhet om minst sju 
dagar. Avgift reduceras först efter sju dagars sammanhållen stängning och inte för de första sex 
stängda dagarna. Beräkningen av avgiftens reducering förblir densamma. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, 2022-02-02 
Riktlinje och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förslag till 
revidering 

Beslutet skickas till 

Akten 
Skolor och förskolor 
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§ 27 
Revidering av Reglemente för skolskjuts 
Diarienummer: UN/2022:56 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret föreslår att befintligt Reglemente för skolskjuts ändras till Riktlinje för skolskjuts 
för att revideringar hädanefter ska kunna beslutas av utbildningsnämnden direkt. Detta för att 
effektivisera hanteringen av framtida behov av revideringar. Att riktlinjen börjar gälla så snart 
kommunfullmäktige upphävt tidigare reglemente. 

I övrigt föreslås i riktlinjen en komplettering för att täcka in de fall då gymnasieelever behöver ansöka 
om rätt till ersättning för ”självskjutsning” med egen bil. Detta när det inte är möjligt för eleven att på 
regelbunden basis ta sig mellan hem och skola med kollektiva färdmedel. 
 
Med ett tillägg och blanketter för ansökan om rätt till ersättning för självskjutsning samt redovisning 
av resor med egen bil, så kan utbildningskontoret hantera bedömning av rätt till, och utbetalning av 
kontant ersättning till berörda elever (eller vårdnadshavare när eleven är under 18 år) inom ramen för 
nuvarande hantering av resebidrag.  

Antalet elever som kan komma att vara berättigade till ersättning för självskjutsning bedöms som 
ytterst få per år.  

Den maximala ersättningen för självskjutsning för ett läsår skulle kunna uppgå till 14 490 kr/elev, 
utifrån befintligt regelverk i socialförsäkringsbalken. Det innebär sålunda inte någon större ökad 
kostnad för utbildningskontoret.  

Yrkande 

Lembit Vilidu (M) yrkar på återremiss med motiveringen att "låta förvaltningen omarbeta förslaget, så 
att förändringarna om så kallad självskjuts kvarstår, men att reglemente för skolskjuts inte görs om till 
riktlinje, utan kvarstår som reglemente, för vilket kommunfullmäktige på samma sätt som nu beslutar 
om eventuella ändringar."  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lembit Vilidus (M) förslag om återremiss mot förvaltnings förslag och finner att 
förslaget om återremiss bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av skolskjutsreglemente, 2022-02-08 
Reglemente för skolskjuts, förslag på revidering (med föreslagen ändring till Riktlinje samt 
komplettering) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 
Förlängning av Samverkansavtalet för auktorisationsmodell 
inom Vux 5 
Diarienummer: UN/2022:62 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Att teckna samverkansavtalet för auktorisationsmodell inom Vux 5. 

Sammanfattning 

Detta samverkansavtal för auktorisationsmodell är en förlängning av det avtal som togs fram 2017 
mellan de samverkande kommunerna i Vux 5 - Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nykvarn.  

För att kunna söka och ta del av riktade statsbidrag till vuxenutbildningen krävs samverkan mellan 
kommunerna.  

För att underlätta samverkan har kommunerna i Vux 5 avtalat om ett gemensamt 
auktorisationssystem där utbildningsleverantörer ansöker om auktorisation. Det underlättar, 
kvalitetssäkrar och ger möjlighet att få mindre kostnader för vissa vuxenutbildningar där statsbidrag 
kan sökas av en samverkande kommun. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Förlängning av samverkansavtalet för auktorisationsmodell inom Vux 5, 2022-02-08 
Samverkansavtal Auktorisation 211214 - förlängning 

Beslutet skickas till 

Akten 
Huddinge kommun 
Utbildningskontoret 
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§ 29 
Revidering av Riktlinje för skolpeng och programpeng 
utomlands 
Diarienummer: UN/2022:63 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Reviderad Riktlinje för skolpeng och programpeng utomlands antas.  
2. Tidigare riktlinje för skolpeng utomlands (KS/2016:95) upphävs.  

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Riktlinje för skolpeng utomlands är det styrdokument som anger villkoren för elever i gymnasiet att ta 
med sin skolpeng utomlands, vilken antogs 2016. Med anledning av att begreppet skolpeng används 
felaktigt i riktlinjen och då vissa ytterligare förtydliganden behöver göras föreslås en revidering.  

I skollagens bestämmelser om skolplikt framgår att elever i förskoleklass till och med åk 9 är 
skolpliktiga i Sverige, varför Nykvarns kommun tolkar lagen som att skolplikten skall fullgöras i 
Nykvarns kommun för elever folkbokförda i kommunen utan undantag. Det är också vad Skolverket 
och SKR rekommenderar kommunerna till. Dock finns ett större handlingsutrymme i skollagen för 
elever i gymnasiet.  

Huvudregeln är att skolpeng och programpeng inte utgår till elever för studier i grundskola och 
gymnasieskola utomlands. Dock finns det några undantag när programpeng ändå utgår till studier i 
gymnasiet. I den reviderade riktlinjen tydliggörs villkoren och specificeras vilka skolor där 
programpeng ändå utgår.  

Ärendebeskrivning 

Skolpeng är den modell som finansierar grundskoleplatser. Programpeng är den modell som 
finansierar gymnasieplatser. Skolpeng eller programpeng betalas av kommunen där eleven är 
folkbokförd till skolverksamheten dit eleven är inskriven för att täcka kostnaden för utbildningen.  

I skollagen framgår att alla elever från förskoleklass till och med åk 9 är skolpliktiga i Sverige. Det 
framgår vidare att kommunen där eleven är folkbokförd har ett långtgående ansvar över att se till att 
eleven fullgör sin skolplikt.  

Till skolpliktiga elever utgår skolpeng ifrån kommunen där elever är folkbokförd till skolan där eleven 
fullgör sin skolplikt. För gymnasieelever utgår en programpeng från kommunen, fastställd av 
Storstockholm enligt ett samverkansavtal, till den gymnasieskola som eleven är inskriven i. 
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Olika kommuner tolkar skrivelserna i skollagen på olika sätt och det finns kommuner som godkänner 
att skolpeng utbetalas till skolverksamheter i utlandet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
bedömer i ett yttrande (18/00799 2018-06-08), att det strider mot skollagen och kommunallagen att 
bevilja skolpeng för elever som går i skola utomlands. Därtill anges att skolpeng betalas ut endast till 
en kommun i Sverige, genom så kallad interkommunal ersättning. SKR menar vidare att det även 
strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen att ge skolpeng från kommuner till skolor 
utomlands.  

En skälig bedömning är följaktligen att skolpeng till skolpliktiga elever i grundskola inte kan beviljas 
till utlandsskolor. Som angetts är anledningen att kommunen inte kan leva upp till sina övriga 
skyldigheter enligt skollagen avseende insyn och kvalitetssäkring för att skolplikten ska tillförsäkras. 

Vad gäller skollagens skrivelser om gymnasieskola finns ett större handlingsutrymme. För de eleverna 
gäller inte skolplikt, vilket är den yttersta anledningen till det ökade handlingsutrymmet. Kommunen 
är dock fortfarande ansvarig över att ha insyn i utbildningen samt att utbildningen håller hög kvalitet. 
Detta kan säkerställas genom att programpengen endast kan beviljas till de skolor som står under 
Skolinspektionens tillsyn och där Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Dessa skolor följer de svenska läroplanerna, undervisningen är på svenska och de har rätt att sätta 
betyg. Undervisningen på godkända utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får 
i Sverige. På Skolverkets hemsida finns att läsa vilka skolor detta gäller. 

För de elever där skolan tar emot statsbidrag utgår ingen programpeng. Skolorna får statsbidrag för 
elever till vårdnadshavare som uppfyller vissa villkor när det gäller skälen till vistelsen utomlands, till 
exempel om vårdnadshavaren ska tjänstgöra vid en svensk myndighet eller vid ett svenskt företag, 
studera eller delta i verksamhet som bedöms som väsentlig för svenska samhället. Regelverket för 
programpeng utomlands i Nykvarns innebär att ersättning inte utbetalas för en elev som skolan får 
statsbidrag för, men skolpengen kan användas när vårdnadshavaren har en annan sysselsättning än 
den som krävs enligt de nationella reglerna.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Reviderad riktlinje för skolpeng och programpeng utomlands, 2022-02-08 
Reviderad riktlinje för skolpeng och programpeng utomlands 
Lista över vilka skolor som Skolverket har godkänt 
Riktlinje för skolpeng utomlands (KS/2016:95) – den tidigare riktlinjen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 30 
Uppdrag om ny modell för skolpeng och översyn av avgifter 
Diarienummer: UN/2022:61 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och ge förslag på reviderad 
resursfördelningsmodell (skolpeng) samt att göra en översyn av avgifter. 

2. Uppdraget ska återredovisas till utbildningsnämnden senast under september 2022. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fördelar resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, 
skolbarnsomsorg, anpassad grundskola (f d grundsärskola) och grundskola genom en 
resursfördelningsmodell. Modellen och därigenom nivåerna på skolpengen fastställs årligen.  

Nuvarande modell och dess beräkningsgrunder har varit oförändrad under ett flertal år. Mot 
bakgrund av behovet av att säkerställa att resursfördelningen är transparent och funktionell föreslås 
att resursfördelningsmodellen ses över.  

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma med resultatet av översynen senast under 
september 2022. I samband med översynen av resursfördelningsmodellen föreslås därutöver att en 
översyn av avgifter inom utbildningsområdet genomförs. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Uppdrag om ny modell för skolpeng samt översyn av avgifter, 2022-02-14 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 31 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2022:6, UN/2022:5 

Beslut 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits följande handlingar – med angivet datum för när de kommit 
utbildningskontoret till handa: 

Inkomna protokoll och skrivelser: 

1. 2022-02-03 KS § 11 Beställning av förskola i Bergtorp 
2. 2022-02-03 KS § 16 Tidsplan för budgetarbetet 2023 
3. 2022-02-16 Dataskyddsombudets Årsrapport 2021 
4. 2022-03-01 KF 2022-02-10 § 13 Revidering av finanspolicyn samt beslut avseende Nykvarn 

kommuns pensionsförvaltning 

Information, nyhetsbrev och inbjudningar: 

1. 2022-02-25 SKR:s gymnasiekonferens 2022 
2. 2022-02-26 SKR Cirkulär 2207 Ändringar i skollagen 1 juli 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 32 
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut tagna enligt utbildningsnämndens delegationsordning som registrerats mellan 2022-
01-11 och 2022-03-08 redovisas för utbildningsnämnden i form av bifogad lista. 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut redovisade för utbildningsnämnden 2022-03-08.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 33 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2022:2 

Beslut 

Mötet avslutas, då inga övriga frågor anmälts. 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäldes. Mötet avslutas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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