
 
PROTOKOLL 

2022-04-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(19) 

Utbildningsnämndens protokoll 2022-04-19  

Tid och plats  

2022-04-19 klockan 16:30-17:44 i mötesrum Yngern i Nykvarns kommunhus, ajournering klockan 
17.00-17.10 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Bengt Lindén (NP), Joana 
Nilsson (S) som ersätter Ann-Christine Dantoft (S), samt Kent Jansson (SD) som ersätter Patrick 
Claesson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Palmér (M) och Linn Forssén (NP) 

Övriga närvarande 

Patrick Claesson (SD) §§ 45-48 på distans via Teams, Fredrik Rönnlycke Westermark ekonomichef §§ 
42-43 på distans via Teams, Jon Karlsson rektor Turingeskolan §§ 34-42, Fredrik Nornvall t f 
utbildningschef, Hanna Karlsson utredare samt Björn Bergérus nämndsekreterare. 

Tid och plats för justering 

2022-04-20 klockan 16:30 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 34-42, 44-48  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Joana Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-21 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 34 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Joana Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, väljs att justera dagens protokoll onsdag den 20 april kl. 
16.30 i kommunhuset, samt att direktjustera §§ 43. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 35 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg till punkten Övrigt: 

1. Fråga anmäld av Peter Palmér (M) om hälsovådliga kemikalier i förskolan 
2. Fråga anmäld av Joana Nilsson (S) om årlig skyddsövning för årskurs 1-9 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-04-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(19) 

§ 36 
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 2022-03-08 §§ 10-33 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 37 
Information: Jon Karlsson presenterar sig, ny rektor 
Turingeskolan 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Jon Karlsson, ny rektor för Turingeskolan, presenterar sig för utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 38 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef informerar om följande: 

1. Ny rektor för Lillhagaskolan har anställts från augusti, Marika Makrigianni. Till dess tjänstgör 
Madeleine Källström som tillförordnad rektor på Lillhagaskolan. 

2. Anställningsannons för ny rektor till förskolan ligger ute till den 30 april 2022. Tills vidare 
tjänstgör Mats Olsson som tillförordnad rektor för förskolorna. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 
Information: Mottagande i förskola och skola med anledning 
av flyktingmottagandet från Ukraina 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, berättar om förberedelser och nuläge kring flyktingmottagandet 
från Ukraina. 

- För närvarande finns 9 elever från Ukraina mellan 7-14 år. En till väntas. 
- Inskolning sker i Turingeskolan, därefter klassplacering. 
- Prognoserna för flyktingmottagandet från Ukraina har skrivits ned varför inga särskilda 

”Ukrainaklasser” är aktuella. 
- En medarbetare på utbildningskontoret är utsedd till samordnare för Ukrainafrågorna. 
- En ny medarbetare från Ukraina har anställts, formellt med titeln studiehandledare, som kan 

agera stöd i alla processer. 
- Arbetet utgår från utbildningskontorets redan inarbetade samarbete med Socialkontoret, det 

så kallade SUMA; samverkan mellan utbildningsverksamhet och socialtjänst. 
- Sammanfattningsvis har Nykvarn påverkats relativt lite och arbetet har fungerat bra. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 40 
Information: Återrapportering polisanmälningar 2021 inom 
utbildningsverksamheten (komplettering till information från 
föregående nämnd) 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, redogör som en del av återkommande rapportering till nämnden 
om inkomna polisanmälningar under 2021. Detta som avslutande komplettering till den information 
som lämnades vid förra nämnden 2022-03-08 § 19 Återrapportering klagomål, kränkningar, 
polisanmälningar och skolinspektionsärenden. 

När till exempel skadegörelse upptäcks görs normalt en polisanmälan över det inträffade. Totalt har 
14 polisanmälningar gjorts – samtliga för Lillhagaskolan.  

- 6 om skadegörelse 
- 4 om klotter 
- 3 om stöld 
- 1 om framkallande av falskt larm 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 41 
Information: Planering för ny förskola i Bergtorp - 
återkommande rapportering 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, redogör som återkommande punkt för nuläget kring planerad 
förskola i Bergtorp. 

- Ett första styrgruppsmöte har hållits, där fler kommer att hållas under våren. Bland annat är 
verksamheterna representerade. 

- Förskolan ska vara färdig 2023. Just nu verkar tidplanen hållas, men viss oro finns kring 
leverantörskedjorna utifrån kriget i Ukraina. 

- Skulle behov finnas, så har nämnden äskat medel för tillfällig paviljong.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 42 
Information: Ekonomisk uppföljning av 
utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2022:7 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Rönnlycke Westermark, kommunens ekonomichef, bjöds in till nämnden och presenterade 
den ekonomiska uppföljningen för utbildningsverksamheten för mars genom delårsbokslutet för 
mars. 

- Prognosen visar att kostnaderna generellt är under kontroll inom nämndens verksamheter. 
- Tidigare åtgärder har gett effekt där lönekostnaderna minskat jämfört 2020 och 2021. 
- Personalkostnaderna visar sålunda överskott jämfört med budget, men ett överskott per mars 

behövs också inför årets kommande löneökningar. 
- Per mars finns ett i sammanhanget mindre underskott på cirka 500 tkr. 
- Rektorsområdena visar totalt ett underskott i prognosen, som innebär en negativ avvikelse 

från budget på cirka 1 mkr på årsbasis, vilket kräver fortsatt arbete. 
- Externa köp av gymnasieplatser innebär en osäkerhet i en växande kommun för vilket en 

volymreserv vore användbar. 
- Delårsbokslutet per mars har en högre kvalitet gällande periodisering av främst kostnader 
- Förutom delårsbokslut och helårsbokslut görs även månadsprognoser. Till nästa 

månadsprognos görs en analys av de budgeterade statsbidragen. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 43 
Revidering av reglemente för skolskjuts - direktjustering 
Diarienummer: UN/2022:56 

§ 43 är direktjusterad i eget protokoll.  
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§ 44 
Internkontrollplan 2022 för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:26 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Internkontrollplan 2022 för utbildningsnämnden antas. 

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 därmed ett verktyg med väsentlig betydelse 
för såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. Kommunallagen (KL) ställer krav på att 
kommunens styrelse och nämnder har en tillräcklig internkontroll. Det är alltid respektive nämnd som 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. 

Internkontrollplanen innehåller: 

• Vilka processer och risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
• Genomförd riskbedömning 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen (roll) 
• När rapportering ska ske 

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

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att anta förslaget till internkontrollplan 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-1917 - Internkontrollplan 2022 för utbildningsnämnden  
Internkontrollplan 2022 för utbildningsnämnden  

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret 
Rektorer för skolor och förskolor 
Utvecklingsstrateg 
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§ 45 
Remissvar till Skolinspektionen - yttrande om godkännande 
som huvudman gällande gymnasieskolor 
Diarienummer: UN/2022:68, UN/2022:71, UN/2022:72, UN/2022:73, UN/2022:74 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 
De fem svarsyttrandena till Skolinspektionen godkänns. 

Sammanfattning 

Ansökan har inkommit till Skolinspektionen från fyra huvudmän som önskar starta, utöka eller 
förlänga redan beviljade gymnasieutbildningar.  

Nykvarns kommun uppmanas av Skolinspektionen yttra sig i dessa ärenden. 

UN/2022:68 - Saltå by i Järna har ansökt om att få starta upp ytterligare ett program på sin 
gymnasiesärskola med start 2023/2024; programmet för skog mark och djur om totalt 8 elevplatser i 
fullt utbyggd verksamhet. 

UN/2022:71 - Thorén group, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, har ansökt om att starta ny 
gymnasieskola; Yrkesgymnasiet i Södertälje med start 2023/2024. De ansöker om lärlingsutbildning 
på programmen för Bygg och anläggning, El och energi, Hantverk, Vård- och omsorg, Hotell och 
turism samt Försäljning och service med 108 elevplatser i fullt utbyggd verksamhet. 

UN/2022:73 - Vackstanäsgymnasiet ansöker om att få fortsätta med NIU (nationell idrottsutbildning) 
Ishockey inom Barn- och fritids- samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet om totalt 14 
elevplatser i fullt utbyggd verksamhet. Vackstanäs bedriver redan idag olika idrottsutbildningar inom 
LIU (lokal idrottsutbildning) och NIU. 

UN/2022:72 och UN/2022:74 - Örjanskolan i Järna ansöker om att få fortsätta med sina särskilda 
varianter inom Estetiska och Naturvetenskapliga programmet med Waldorfpedagogik om totalt 15 
elevplatser per program i fullt utbyggd verksamhet. 

Förvaltningen gör bedömningen att godkännande av ovanstående ansökningar inte medför några 
negativa följder varken organisatoriskt, ekonomiskt eller pedagogiskt. 

Handlingar i ärendet 

- Tjänsteskrivelse - Yttrande om godkännande som huvudman i ärendena: UN/2022:68, 
UN/2022:71, UN/2022:72, UN/2022:73, UN/2022:74 

- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola vid Saltå by, Södertälje kommun från och med läsåret 2023/2024 (dnr SI 
2022:755) – UN/2022:68 
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- Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Föreningen Saltå by, utökning av befintlig 
fristående gymnasiesärskola, Järna (dnr SI 2022:755) - UN/2022:68: 

- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Södertälje, Södertälje kommun från och med läsåret 
2023/2024 (dnr SI 2022:978) – UN/2022:71 

- Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Lärlingsgymnasiet Sverige AB om nyetablering 
av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Södertälje (dnr SI 2022:978) – UN/2022:71 

- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskolan Örjanskolan gym, Södertälje kommun från 
och med läsåret 2023/2024 Remiss från skolinspektionen (dnr SI 2022:1039) – UN/2022:72 

- Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Föreningen Örjanskolan om särskild variant av 
gymnasieutbildning, Järna (dnr SI 2022:1039) - UN/2022:72 

- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (ishockey) vid fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet, Södertälje 
kommun från och med läsåret 2023/2024 (dnr SI 2022:240) – UN/2022:73 

- Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Otto och Signe Broms hemskola å Vackstanäs 
om nationellt godkänd idrottsutbildning (ishockey), Södertälje (dnr SI 2022:240) – 
UN/2022:73 

- Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskolan Örjanskolan gym, Södertälje kommun från 
och med läsåret 2023/2024 (dnr SI 2022:1036) – UN/2022:74 

- Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Föreningen Örjanskolan om särskild variant av 
gymnasieskola, Järna (dnr SI 2022:1036) – UN/2022:74 

Beslutet skickas till 

Akten 
Skolinspektionen (tillstand@skolinspektionen.se) 
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§ 46 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2022:6, UN/2022:5, UN/2022:16 

Beslut 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits följande inkomna protokoll och skrivelser: 

1. Grundskolans betydelse för resultaten i gymnasieskolan - Skolverkets rapport 2022:3 
2. Plan för Strategisk kompetensförsörjning 220331 
3. Bilaga 1 Nulägesbeskrivning, Plan för strategisk kompetensförsörjning 
4. Bilaga 2 Sammanställning avslutningssamtal och handlingsplaner SAM, Plan för strategisk 

kompetensförsörjning 

Utbildningsnämnden har också delgivits redovisning av inkommen information, nyhetsbrev och 
inbjudningar (UN/2022:5) samt inkomna enkäter (UN/2022:16) i enlighet med bifogade handlingar. 

Handlingar i ärendet 

- Inkomna protokoll och skrivelser redovisade till utbildningsnämnden 2022-04-19 – översikt 
- Grundskolans betydelse för resultaten i gymnasieskolan - Skolverkets rapport 2022:3 
- Plan för Strategisk kompetensförsörjning 220331 
- Bilaga 1 Nulägesbeskrivning, Plan för strategisk kompetensförsörjning 
- Bilaga 2 Sammanställning avslutningssamtal och handlingsplaner SAM, Plan för strategisk 

kompetensförsörjning 
- Information, inbjudningar och nyhetsbrev redovisade till utbildningsnämnden 2022-04-19 
- Inkomna enkäter redovisade till utbildningsnämnden 2022-04-19 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 47 
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:1, UN/2022:19 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits delegationsbeslut tagna enligt utbildningsnämndens 
delegationsordning som registrerats sedan förra utbildningsnämnden 2022-03-08 fram till 2022-04-14, 
vilka redovisas i bifogade handlingar. 

Handlingar i ärendet 

- Delegationsbeslut redovisade till utbildningsnämnden 2022-04-19 
- Redovisning av delegationsbeslut - Anställningar; rektorer och tillförordnade rektorer (del 1 § 

D1 - t f utbilningschef Fredrik Nornvall) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 48 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2022:2 

Beslut 

Frågorna anses besvarade. 

Sammanfattning 

Peter Palmér (M) anmälde frågan: 
”Hur ser det ut med hälsovådliga kemikalier i produkter på våra förskolor? Det kan gälla plaster i 
leksaker, material i madrasser m m. Regeringen satsade 2011-2014 på en handlingsplan för ”giftfri 
vardag”. Kemikalieinspektionen hade fram till 2020 uppdraget att ta fram och genomföra en 
handlingsplan. Jag tror inte Nykvarn genomfört detta? Vuxna är generellt mindre känsliga för dessa 
ämnen än barn.” 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef, ber att få återkomma med svar, troligen till nästa nämnd 2022-05-17; 
Nykvarns kommun använder godkända leverantörer, som ska borga för att säkra produkter används. 

Joana Nilsson (S) anmälde frågan: 

”En praktisk övning för skolbarn åk 1-9; att årligen testas i hur man söker skydd i skolan, var 
eventuella skyddsrum finns, personal, vilka rutiner och åtgärder som kan behöva göras?” 

Fredrik Nornvall, t f utbildningschef ber att få återkomma med svar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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