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Utbildningsnäm ndens protokoll 2022-05-17  

Tid och plats  

2022-05-17 klockan 16:30-18:20 i mötesrum Yngern, kommunhuset, 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) §§54-62, Bengt Lindén (NP), Kent Jansson (SD) §§ 49-53 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joana Nilsson (S), Kent Jansson (SD) §§ 54-62, Malin Westergren (NP), Peter Palmér (M), Linn 
Forssén (NP) 

Övriga närvarande 

Anna-Karin Mäntylä utbildningschef, Fredrik Rönnlycke Westermark ekonomichef §§ 49-57, Maria 
Khouri ekonomi §§ 49-57, Hanna Karlsson utredare, Ingela Netz verksamhetsutvecklare, Jenny 
Lundblad verksamhetsutvecklare, §§ 49-53, Cecilia Norlindh skolsköterska §§ 49-53, Titti Linder 
specialpedagog §§ 49-53 och Björn Bergérus nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

Onsdagen den 18 maj klockan 16:00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 49 - 62  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

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

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-19 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________  
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§ 49 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera dagens protokoll onsdagen den 18 maj kl. 16.00 i 
kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 50 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 51 
Föregående protokoll 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

Handlingar i ärendet 

Protokoll utbildningsnämnden 2022-04-19 §§ 34-42, 44-48, 
Protokoll utbildningsnämnden 2022-04-19 §§ 43 - direktjusterad 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 52 
Information: Presentation ny utbildningschef 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Anna-Karin Mäntylä, ny utbildningschef presenterar sig för utbildningsnämnden. 

Anna-Karin har en bred erfarenhet från olika delar och nivåer av skolans verksamhet - rektor, 
skolchef, verksamhetschef och kvalitets- och utvecklingschef i större kommuner. 

Anna-Karin kommer närmast från Huddinge kommun där hon varit skolchef.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 53 
Information: ABC - Alla Barn i Centrum 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Skolsköterska Cecilia Nordlindh, specialpedagog Titti Linder och verksamhetsutvecklare på 
utvecklingskontoret Jenny Lundblad presenterar ABC – Alla Barn i Centrum – för 
utbildningsnämnden. 

ABC är ett förebyggande och preventionsfrämjande arbete för att stärka skyddsfaktorerna och 
motverka riskfaktorerna för barn i form av till exempel kriminalitet, våldsutövande, skolfrånvaro och 
psykisk ohälsa  

ABC är med i ett pågående forskningsprojekt mellan KI, Karolinska Institutet och barnpsykolog 
Martin Forster. 

Praktiskt erbjuder ABC en öppen möjlighet för alla föräldrar med barn mellan 3-12 år att söka 
samtalsstöd. Arbetet genomförs genom föräldraträffar, där man träffas vid fyra tillfällen samt ett 
uppföljningsmöte. Mötena syftar till att stärka föräldrarna i att kunna stödja barnens utveckling på ett 
positivt sätt utifrån barnperspektivet, där en stärkt relation mellan barn och föräldrar skapar en mer 
hanterbar situation i vardagen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 54 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Med anledning av fråga från Peter Palmér (M) anmäld vid förra utbildningsnämnden 2022-04-19 om 
hur det ser ut med hälsovådliga kemikalier i produkter i förskolan, svarar verksamhetsutvecklare 
Ingela Netz. 

Förskoleköken köper endast in miljövänliga varor via godkända leverantörer.  

Farliga kemikalier förvaras oåtkomligt för barn, där det i varje kök finns en säkerhetspärm med 
innehållsförteckning över var alla hälsovådliga ämnen finns. Samma rutiner gäller för städprodukter, 
som inhandlas av kommunens bostadsbolag Nybo, som ansvarar för städningen. 

Nykvarns förskolor arbetade med programmet Giftfri förskola för cirka åtta år sedan. I samband med 
miljöredovisningen 2021, uppföljning av Miljöprogram för Nykvarns kommun, beslutade Nykvarns 
kommunfullmäktige i april att miljöprogrammet ”Giftfri vardag” ska implementeras på förskolor och 
skolor (KS/2022:186 § 33). 

I samband med ovanstående kan utbildningskontoret behöva göra en övergripande plan för hur 
programmet ska implementeras och tillsammans med berörda parter under 2022 ta fram förtydligade 
riktlinjer och rutiner; bland annat kring ansvarsfördelning för granskning och kontroll.  

Med anledning av fråga från Joana Nilsson (S) anmäld vid förra utbildningsnämnden 2022-04-19 om 
årlig övning för åk 1-9 om hur man söker skydd, var skyddsrum finns, vilka åtgärder och rutiner som 
kan behövas, så svarar utbildningschef Anna-Karin Mäntylä.  

Skolan har idag inget sådant uppdrag utifrån gällande lagar och regler. Skulle förändringar ske, så 
kommer man att följa dessa. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 55 
Information: Planering för ny förskola i Bergtorp - 
återkommande rapportering 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Denna punkt är en stående informationspunkt för att nämnden ska kunna följa utvecklingen och 
arbetet med Bergtorps förskola.  

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä meddelar att ingen ny information finns sedan förra nämnden 
2022-04-19. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 56 
Information: Upphandling av skolskjuts. 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Verksamhetsutvecklare Ingela Netz föredrar kommande upphandling av skolskjuts. 

Nuvarande avtal för skolskjuts är förlängt till 2022-12-31. Fram till 4 juli 2022 tas anbud emot för nytt 
avtal. Upphandlingen sköts genom Telge Inköp, där Nykvarn samarbetar med Södertälje kommun, 
men där upphandlingen omfattar två avtalsområden – ett för Södertälje och ett för Nykvarn, där det 
kan bli samma eller olika tjänsteleverantörer. 

Inför upphandlingen ställs noggranna krav – bland annat kring: 

 Miljö och hållbarhet 

 Effektivitet och god planering 

 Kompetens och bemötande 

 Service till resenärer 

 Insyn och uppföljning 

Nuvarande prismodell bygger på ett fast pris baserat på antal resenärer som regleras kvartalsvis. Det 
nya avtalet kommer bygga på ett kilometerpris. I dagsläget är drivmedelskostnaderna höga, där ett 
kilometerpris betyder att leverantören inte i ett fast pris, som vi sedan skulle bli bundna av, behöver 
kompensera för i dagsläget dyra kostnader. Efter ett år så ska båda parter ha rätt att omförhandla 
kilometerpriset, så att man inte heller här binder upp sig för längre tid. 

Eftersom avtalet även omfattar transportjänster för vård- och omsorgskontoret och därför är 
nämndövergripande, så fattar kommundirektören beslut om avtalet. Det nya avtalet förväntas kunna 
börja gälla från 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 57 
Utbildningsnämndens delårsrapport per mars med 
budgetuppföljning 
Diarienummer: UN/2022:7 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Utbildningsnämndens delårsrapport per mars med budgetuppföljning godkänns. 

Sammanfattning 

En delårsrapport för utbildningsnämnden har upprättats. Rapporten avser perioden januari 2022 till 
och med mars 2022 och avgränsas till uppföljning av ekonomi. 

Resultatet för perioden (januari-mars) visar på ett negativt utfall om 542 tkr. Prognosen för helåret är 
negativ med ett underskott på 1 mnkr. Den negativa prognosen hänförs till kommunens grundskolor 
där två kommunala enheter fortsatt har en ekonomi i strukturell obalans. Övriga verksamhetsområden 
redovisar en prognos som innebär en ekonomi i balans. 

Åtgärder genomförda under 2021 har haft en reell effekt på lönekostnadsläget som har minskat med 
3,6 procent jämfört med föregående år. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-29 – Utbildningsnämndens delårsrapport per mars med budgetuppföljning 
Utbildningsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2022  

Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 58 
Driftform för Bergtorps förskola 
Diarienummer: UN/2022:86 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Förskolan i Bergtorp ska bedrivas i egen regi.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har under 2021 fattat beslut om en ny förskola i Bergtorp. Förskolan ska ha en 
kapacitet om 140 barnomsorgsplatser och beräknas i nuläget vara driftklar under senare delen av 
2023. Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 25 januari 2022, § 11 i uppdrag till 
kommundirektören att starta projektet.  

Mot bakgrund av att utbildningsnämnden i enlighet med Policy för konkurrensprövning (KF 2019-06-
19, § 48) har att ansvara för en aktiv konkurrensprövning av verksamhet inom sitt ansvarsområde, 
finns anledning att fastställa om förskolan ska bedrivas i kommunens egen regi eller om förskolan ska 
bedrivas i privat regi.  

Förvaltningen har prövat frågan om driftform för förskolan. Driften föreslås ske inom ramen för 
kommunens organisation. Som grund för prövningen har Policy för konkurrensprövning och 
Riktlinjer för konkurrensprövning (KS 2019-09-17 § 130) använts tillsammans med en samlad 
bedömning av kommunens nuvarande och förväntade utvecklingssituation.  

Motiven för drift i egen regi i det aktuella fallet är i första hand den ökade rådighet över platstillgången 
som det innebär samt möjligheterna att styra verksamhetsinriktningen. De risker vid privat drift som 
lyfts fram i Policy för konkurrensprövning bedöms samtidigt vara låga.  

Förslag till beslut 

Lembit Vilidu (M) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot Lembit Vilidus (M) förslag på återremiss 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

Lembit Vilidu (M) reserverar sig skriftligt för moderaterna mot beslutet: 

”Moderaterna reserverar sig mot beslutet att förskolan i Bergtorp ska bedrivas i egen regi. Privata alternativ har inte 
utretts tillräckligt. Vi anser att beslutet innebär en fördyring på sikt för Nykvarns kommun och att vi missar en stor 
möjlighet att lära oss genom konkurrensutsättning och att vi begränsar medborgarnas valfrihet.” 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Driftform för Bergtorps förskola 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 59 
Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan (IHP) 
för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:57 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Att fastställa klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämndens 
processer.  

2. Om kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 så ska tidigare dokumenthanteringsplan antagen 
av kommunstyrelsen § 83, 2005-05-10, upphävas.  

3. Kontorschef får göra redaktionella ändringar i informationshanteringsplanen. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun använder klassificeringsstruktur för redovisning av informationshantering. 
Klassificeringsstruktur är grunden i myndighetens arkiv- och informationsredovisning. Det är ett 
systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet. Klassificeringsstruktur utgör 
grunden i informationshanteringsplanen och är viktig i verksamhetssystem och framtida e-arkiv.  

Enligt klassificeringsstrukturen kategoriseras informationen inom ledningsprocesserna, 
stödprocesserna och kärnprocesserna. Kommunens informationshantering redovisas grupperat i 
processer inom Ledning (1), Verksamhetsstöd (2) och Kärnverksamhet (3).  

Kommunfullmäktige antog den 7 november 2019 § 80 ett arkivreglemente för Nykvarns kommun. 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan 
(IHP) som visar hur myndighetens verksamhet dokumenteras och dokumenten arkivmässigt ska tas 
hand om. Informationshanteringsplaner (tidigare benämnda dokumenthanteringsplan) främjar 
effektivitet, kvalitet och säkerhet i informationshanteringen och möjliggör en ordnad arkivbildning i 
enlighet med de rättskrav som myndigheten har.  

Nämnden ska följa den kommungemensamma klassificeringsstrukturen och IHP för 
kommungemensamma ledningsprocesser och stödprocesser. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för 
utbildningsnämnden.  

Informationshanteringsplanen redovisar informationshantering för utbildningsnämndens 
verksamheter. Kärnverksamheter är verksamhetsspecifika och omfattar: 

 Gemensam skolverksamhet 

 Elevhälsa 
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 Förskola 

 Grundskola, inklusive särskola 

 Fritidshem 
 

Enligt arkivmyndigheten ska informationshanteringsplanen vara processbaserad och fortlöpande 
revideras. Utbildningsnämnden ansvarar för att informationshanteringsplanen hålls aktuell och 
revideras vid behov. Kommunstyrelsen ska delges vid en revidering av utbildningsnämndens 
klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämnden. 
Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämnden.  
Dokumenthanteringsplan (KS/2005:108); antagen av kommunstyrelsen § 83, 2005-05-10. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Arkivmyndigheten; Utbildningsnämnden 
Nykvarns författningssamling 
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§ 60 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2021:5, UN/2021:113, UN/2022:4, UN/2022:5, UN/2022:6, UN/2022:10, 
UN/2022:13, UN/2022:16, UN/2022:59, UN/2022:100, UN/2022:114, UN/2022:121 

Beslut 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits handlingar enligt bifogad redovisning: 

 Sammanställning av delgivna dokument till utbildningsnämnden 2022-05-17 

Utbildningsnämnden har också delgivits sammanställning över andra inkomna handlingar enligt 
bifogade redovisning: 

 Redovisning av inkomna enkäter till utbildningsnämnden 220414-220517 

Handlingar i ärendet 

Sammanställning av delgivna dokument till utbildningsnämnden 2022-05-17 (enligt nedan) 

UN/2022:6 Inkomna protokoll och 
skrivelser 

Protokollsutdrag VON 2022-04-27 §63 - Revidering av 
riktlinje för SUMA (UN/2022:54) 

-”- KF 2022-04-21 § 33 Miljöredovisning 2021-Uppföljning av 
Miljöprogram för Nykvarns kommun 

-”- KF 2022-04-21 § 36 Avstämningsärende Årsuppföljning av 
Nykvarns kommuns internkontrollarbete 2021 

-”- KF 2022-04-21 § 38 Årsredovisning 2021 för Nykvarns 
kommun 

-”- KF 2022-04-21 § 39 Revisionsberättelse samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 

UN/2022:10 Kommundirektörens 
underlag till budget 2023 med utblick mot 
2024 och 2025 

KS 2022-04-05 § 55 Reviderad tidsplan för budgetarbetet 
2023 

UN/2021:113 Skolinspektionens 
granskning av huvudmannens arbete för 
rättvisande och likvärdiga betyg dnr: 
2021:2323 

Redovisning av vidtagna förbättringsåtgärder inom området 
rättvisande och likvärdig betygssättning, Skolinspektionen 
(dnr 20212323) 

UN/2021:5 Inkomna protokoll och 
skrivelser 

KS_2021_367-KS §118 Tolkning av arvodesreglementet 
avseende ordförandeskap i utbildningsnämnden 

UN/2022:100 Remiss av promemoria 
Etableringsstopp  för fristående skolor 
och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning 

Missiv Etableringsstopp - nytt utskick 
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-”- Etableringsstopp-for-fristaende-skolor-och-fristaende-
fritidshem-med-konfessionell-inriktning (ny version) 

UN/2022:114 Detaljplan för Mörby 6 - 
granskning (KS/2018:419) 

Detaljplan för Mörby 6 är ute på granskning (dnr 
KS/2018:419) 

-”- Kungörelse om granskning - Detaljplan för Mörby del 6 
-”- Sändlista - Granskning Mörby 6 
-”- KS §57 Detaljplan för Mörby 6 – beslut om granskning 
-”- Plankarta - Mörby 6 Granskning 
-”- Plan-och genomförandebeskrivning - Mörby 6 Granskning 
-”- Samrådsredogörelse Mörby 6 
-”- Trafikutredning Stockholms syd och Mörby 5 
-”- Miljökonsekvensbeskrivning avseende detaljplan för Mörby 

del 6 - samrådshandling 
-”- Sulfidprovtagning med korta borrkärnor Mörby 6 
-”- PM Naturvärden 
-”- Skötselplan Vattensalamander Mörby 
-”- Dagvattenutredning Mörby 6 2022 
-”- Dagvattenutredning Mörby 6 2022 med bilagor 
-”- Rapport dagvattenutredning med fokus på rening för del av 

Stockholm Syd med avrinning mot Måsnaren 
-”- PM Dagvatten- och salamanderdamm 
-”- Arkeologisk utredning etapp 1 inför detaljplanläggning, 

Mörby Nykvarn 
-”- Arkeologisk utredning Mörby och Ånsta, Stiftelsen 

Kulturmiljövård rapport 2011:59 
-”- Landskapsanalys Mörby-Hanstavik 
-”- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Mörby del 6 
-”- PM Geoteknik Mörby del 6 
-”- PM inmätning vägtrummor, Inom detaljplaner Ånsta 2:1 

och Mörby 6 
UN/2022:121 Detaljplan för Cementen 1 
och Cementen 2 samt del av Nykvarn 
1:74 m fl – granskning (KS/2018:155) 

Meddelande om kungörelse - Detaljplan för Cementen 1 
och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1_74 m fl är ute 
på granskning (KS_2018_155) 

-”- Kungörelse Dpl för Cementen 1 m.fl. Granskning 
-”- Sändlista - Granskning Dpl Cementen 1 m.fl. 
-”- KS §84 Detaljplan för Cementen 1 mfl Granskning 
-”- Samrådsredogörelse Dpl för Cementen 1 m.fl. 
-”- 1 Dagvattenutredning Cementen m bilagor 2021 
-”- 2 KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK 

MARKUNDERSÖKNING, CEMENTEN 1 M.FL., 
NYKVARN 

-”- 3 Miljöteknisk undersökning fd tippen inkl bilagor 2020 
-”- 3 Plankarta Dpl för Cementen 1 m.fl. Granskning 
-”- 4 Efterbehandlingsplan 2021 
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-”- 4 Planbeskrivning Dpl för Cementen 1 m.fl. Granskning 
-”- 5 Gestaltningsförslag Nykvarn naturpark 2021 
-”- 6 PM_Geoteknik m bilagor 2022 
-”- 7 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2022 
-”- 8 Furuborg Gestaltning och identitet 2022 
-”- 9 PM Trafikanalys_v2.0 2021 
-”- 10 Bullerutredning 2021 
-”- 11 Riskutredning inkl. bilaga 2021 
-”- 12 Arkeologisk utredning 2021 
UN/2022:13 Statsbidrag 
utbildningsnämnden 2022 

Beslut - Statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2022 (dnr 8.1.2-2022:0006931) 

 

-”- Beslut VT 22 - Lärarlyftet VT 2022 (dnr 2022:0007246); 
tillfaller Furuborgskolan 

-”- Beslut special pedagogik VT2022 från  Skolverket - 
Högskolestudier specialpedagogik VT 2022 (dnr 
2022:0007304) 

-”- Beslut ansökan fortbildning förskolelärare 2022 - 
Fortbildning förskollärare VT 2022 (dnr 2022:0006990); 
tillfaller Furuborgskolan 

-”- Beslut Kvalitetssäkrande åtgärder i FSK 2022 - 
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 (dnr 
2022:0008970) 

-”- Beslut Bättre språkkunskaper fsk 2022 - bilaga till 
Skolverket har fattat beslut om ert ärende; Bättre 
språkutveckling i förskolan 2022 (dnr 2022:0005780) 

-”- Beslut Högskolestudier SvA VT2022, Skolverket - bilaga till 
Högskolestudier sva och sfi VT 2022 (dnr 2022:0007305) 

-”- Beslut från Skolverket, Högskolestudier SvA VT2021 (dnr 
2022:0009758) 

-”- Beslut Skapande skola 2022-2023, Kulturrådet - e-post med 
bifogat beslut (KUR 2022-36) och inbjudan till 
webbinarium den 10 maj om bidragsbeslutet 

-”- KUR 2022-36_Beslut_Skapande Skola_22-23, Kulturrådet 
-”- Beslut redovisning 2021, Skolverket - Bättre språkutveckling 

i förskolan 2021 (dnr 2022:0009347) 
-”- Viktig information  Lärarlönelyftet - Lärarlönelyftets anslag 

minskar år 2023 och 2024 samt bidragsramarna för år 2022-
23 är nu beslutade, Skolverket 

-”- Bilaga 1 Lärarlönelyftet 2022-23. Kommunala huvudmän - 
bilaga till Viktig information  Lärarlönelyftet 

-”- Bilaga 2 Lärarlönelyftet 2022-23. Enskilda huvudmän - 
bilaga till Viktig information  Lärarlönelyftet 

-”- Bilaga 3 Lärarlönelyftet 2022-23. Övriga huvudmän - bilaga 
till Viktig information  Lärarlönelyftet 

-”- Bilaga 4 Information om anslagssäkning - bilaga till Viktig 
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information  Lärarlönelyftet 
UN/2022:59 Kontrollrapporter 
livsmedelsanläggningar skolor och 
förskolor 2022 

Kontrollrapportutanavvikelse2021_88127 Lillhagaskolan 
(LIV.2022.141) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88133 Turingeskolan 
(LIV.2022.140) 

-”- Kontrollrapport utan avvikelse Björkestaskolan 2021_88558 
(LIV.2022.158) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_89491, Furuborgskolan 
(LIV.2022.234) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88129 Hökmossens 
förskola (LIV.2022_142) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88132_Lillhaga förskola 
(LIV.2022.143) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88559 Kontrollrapport 
Skogsbacken förskola (LIV.2022) 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88560 Kontrollrapport 
Tallbackens förskola LIV.2022 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_88561 Kontrollrapport 
Gammeltorps förskola LIV.2022 

-”- Kontrollrapport Sandtorps förskola 2022 från Nykvarns 
Bygg- och miljönämnd LIV.2022.236 

-”- Kontrollrapport Taxinge förskola 2022 från Nykvarns 
Bygg- och miljönämnd LIV.2022.237 

-”- Kontrollrapport Winklerska förskolan 2022 från Nykvarns 
Bygg- och miljönämnd LIV.2022.235 

-”- Kontrollrapportutanavvikelse2021_91094 för Lugnets kök 
UN/2022:5 - Information, nyhetsbrev 
och inbjudningar (SKR m fl) till 
utbildningsnämnden 2022 

Skola förskola april - SKR nyhetsbrev 

-”- Samtal skola  Kurser  Kvalitetsverkstaden - annonsutskick 
för prenumeration, skolverkets nyhetsbrev 

UN/2022:16 - Enkäter 
utbildningsnämnden 2022 

Redovisning av inkomna enkäter till utbildningsnämnden 
220414-220517 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 61 
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut tagna enligt utbildningsnämndens delegationsordning som registrerats mellan 2022-
04-14 och 2022-05-17 redovisas för utbildningsnämnden i form av bifogad lista: 

 Redovisning av delegationsbeslut för utbildningsnämnden upprättade och registrerade under 
2022-04-15 till 2022-05-17 

Handlingar i ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för utbildningsnämnden upprättade och registrerade under 2022-04-
15 till 2022-05-17 

 Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 62 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2022:2 

Beslut 

Mötet avslutas då inga övriga frågor anmäldes. 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäldes. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


