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Utbildningsnämndens protokoll 2022-06-14  

Tid och plats  

2022-06-14 klockan 16:30-17:50 i mötesrum Yngern 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Joana Nilsson (S), Linn Forssén (NP) 

Övriga närvarande 

Ledamot Patrick Claesson (SD) deltar via Teams (därför ej beslutande), rektor Björkestaskolan Leo 
Sandberg, utbildningschef Anna-Karin Mäntylä, utredare Hanna Karlsson och nämndesekreterare 
Björn Bergérus 

Tid och plats för justering 

2022-06-15 klockan 17:00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 63 - 76  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

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

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-16 

Datum då anslaget tas ned 

2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 63 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Joana Nilsson (S) väljs att justera dagens protokoll onsdag den 15 juni kl. 17:00 i kommunhuset. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 64 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer: UN/2022:4 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 65 
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 2022-05-17 §§ 49-62 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 66 
Information: Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2022:3 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä informerar om följande: 

1. Anställning av rektor förskolorna är nu klar; Marie Wiberg Scott med bred erfarenhet. Marie 
kommer närmast från Skolverkets avdelning för läroplaner.  
 

2. Anna-Karin lämnar ordet till Leo Sandberg, rektor Björkestaskolan. Leo presenterar sig kort 
för nämnden samt berättar om skolinspektionens granskning Stimulerande undervisning för elever i 
åk 4 som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling och skolans arbete med dessa frågor. 
Skolinspektionen var positiv till Björkestaskolans arbete, vilket också uppmärksammats i 
media.  

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-06-14 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8 (22) 

§ 67 
Information: Planering för ny förskola i Bergtorp - 
återkommande rapportering 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä berättar att kommunen mottagit ansökan om planbesked i syfte 
att möjliggöra en större förskoletomt. Detta för att tillgodose förskolans behov av parkerings- och 
angöringsyta. Utbildningskontoret ser positivt på förslaget att bevilja ansökan och har därför inget att 
tillägga. 

I övrigt finns inget nytt att rapportera sedan senaste nämnden i maj; arbetet fortskrider enligt plan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 68 
Information: Verkställighet av beslut om taxor 
Diarienummer: UN/2021:128 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä informerar om följande. 

Enligt tidigare beslut så ska avgiften för förskola reduceras från augusti det år barnet fyller 3 år för 
barn som vistas på förskolan mer än 15 timmar/vecka på grund av avdraget för allmän förskola. Nytt 
för i år är att rabatten omfattar skolterminerna (augusti-maj). Under juni och juli betalas ordinarie 
avgift för förskoleplatsen även om barnet är ledigt. 

Utbildningskontoret har gjort bedömningen att inte ta ut ordinarie taxa under sommaren 2022 för 
barn som går mer än 15 timmar/vecka i allmän förskola, då information om förändringen inte 
kommunicerats till berörda vårdnadshavare i tillräckligt god tid. Förutsättningar att ta ut taxan utifrån 
likställighets- och proportionalitetsprincipen finns därför inte. 

Totalt rör det sig om cirka 380 tkr i intäktsbortfall för kommunen. Denna intäkt fanns dock inte med i 
utbildningsnämndens detaljbudget för 2022 och väntas därför inte påverka målet med att nå en 
budget i balans. För vårdnadshavarna blir det ingen förändrad ekonomisk konsekvens mot tidigare. 

Nämnden har möjlighet att se över taxor och avgifter för barnomsorg i sin helhet när ärendet tas upp 
i nämnden inför beslut av taxor och avgifter för 2023. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 69 
Information: Ekonomisk uppföljning av 
utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2022:7 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä informerar om det senaste ekonomiska utfallet (maj) för 
förskolor, grundskolor och måltidsenhet. Prognosen för helåret visar just nu på underskott, men dessa 
siffror har inte justerats utifrån vårändringsbudgeten. De nya siffrorna kommer att redovisas i 
utbildningsnämndens delårsrapport per augusti som presenteras för nämnden i oktober, vilka då 
kommer att visa en budget i balans eller på ett överskott. Grundskoleenheterna Lillhagaskolan och 
Turingeskolan arbetar fortsatt med åtgärder för egen budget i balans. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 70 
Information: Tillgång föreskoleplatser HT 2022 och framåt 
Diarienummer: UN/2022:28 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Anna-Karin Mäntylä informerar om att förskolan i dagsläget har nära 20 lediga 
platser – vilket är bättre än vad man tidigare antagit. Det innebär att en lösning med tillfälliga 
paviljonger för förskolan just nu inte behövs. 

Istället kan förskoleplatser motsvarande 1-2 avdelningar om cirka 20 elever vardera skapas genom att 
använda befintliga lokaler på Furuborgskolan. Dessa behöver i så fall verksamhetsanpassas. Att 
använda och anpassa befintliga lokaler blir dessutom en betydligt mer kostnadseffektiv lösning än 
tillfälliga paviljonger. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 71 
Äskande av investeringsmedel 
Diarienummer: UN/2022:126 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Verksamheten får ta i anspråk maximalt en miljon kronor för verksamhetsförändring av 
lokaler vid Furuborgskolan.  

Sammanfattning 

Genom att göra en verksamhetsförändring i befintliga lokaler för att utöka antalet platser i förskolan 
minskar den totala kostnaden för nämnden. För att möjliggöra verksamhetförändring av lokaler 
behöver förvaltningen få möjlighet att ta i anspråk investeringsmedel till maximalt en miljon kronor. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-24 - Äskande av investeringsmedel 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 72 
Yttrande över kommundirektörens underlag till budget 2023 
Diarienummer: UN/2022:10 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Utbildningsnämndens yttrande över kommundirektörens underlag till budget 2023 med 
utblick mot 2025 antas som sitt eget. 

Sammanfattning 

Kommundirektören har presenterat ett underlag för budget 2023 med utblick mot 2025 där 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har fått möjliget att yttra sig över underlaget.  

För utbildningsnämnden så föreslås en kompensation för pris- och löneökning samt för vissa 
volymförändringar.  

• Förskola, volymkompensation 8,4 mkr 
• Volymreserv inom utbildningsnämnden 3 mkr 
• Gymnasieplatser volymkompensation 1,2 mkr 
• Förebyggande arbete skola och socialtjänst 500 tkr (satsning 2021 och 2022 som 

föreslås fortsätta) 

För utbildningskontoret innebär förslaget en ökning av ramen om totalt 21,9 mkr vilket är 
positivt då kostnaden för bland annat personal och lokaler förväntas ökas. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-24 - Yttrande över kommundirektörens underlag till budget 2023 med 
utblick mot 2025 
Utbildningsnämndens yttrande över kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick mot 
2025 
Kommundirektörens underlag till Budget 2023 med utblick mot 2025 (KS/2022:378) 
KS 2022-04-05 § 55 Reviderad tidsplan för budgetarbetet 2023 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommundirektören 
Ekonomikontoret 
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§ 73 
Yttrande över granskning rörande hantering av 
delegationsbeslut för utbildningsnämnden 
Diarienummer: UN/2022:84 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Yttrandet över granskning av delegationsbeslut antas som utbildningsnämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
hanteringen av delegationsbeslut inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas rutiner för delegationsbeslut bygger på en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. 
De frågeställningar som står till grund för revisionen är: har nämnderna säkerställt en tydlig delegering 
av beslut? Fattas delegationsbeslut i enlighet med gällande delegationsordning? Har 
delegationsbesluten anmälts till nämnd i enlighet med gällande bestämmelser?  

Revisionen bedömer att utbildningsnämndens delegationsordning delvis är utformad på ett 
ändamålsenligt sätt, att delegationsbesluten delvis är fattade i enlighet med gällande 
delegationsordning samt att utbildningsnämnden inte har anmält delegationsbeslut till nämnd i 
enlighet med gällande delegationsordning, något revisionen bedömer som allvarligt. Nämnden 
uppmanas att säkerställa hanteringen och den interna kontrollen gällande delegationsbeslut.  

I nämndens yttrande redovisas de åtgärder som vidtas med anledning av den kritik som revisionen 
riktar.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut 
Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut  
Delegationsbeslut Nykvarn 2021 - Revisionsrapport nr 4/2021 
Granskning av Delegationsbeslut 2021 - EY revisionsrapport på uppdrag av revisorerna 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 74 
Delgivningar 
Diarienummer: UN/2022:6, UN/2022:13, UN/2022:5, UN/2022:16 

Beslut 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits information om att följande handlingar inkommit: 

Inkomna protokoll och skrivelser (utsända med kallelsen) 

Datum Diarienummer Handlingsnummer Beslut 

2022-05-30 UN/2022:6 2022:1786 KF 2022-05-12 § 50 Revidering av 
bolagsordning och ägardirektiv för NKK och 
NYBO 

2022-05-30 UN/2022:6 2022:1787 KF 2022-05-12 § 55 Revidering av 
skolskjutsreglemente 

2022-05-30 UN/2022:6 2022:1788 KF 2022-05-12 § 56 Vårändringsbudget - 
revidering av drifts och investeringsbudget 
för 2022 220530 

 

Beslut om statsbidrag (utsänt med kallelsen) 

Datum Diarienummer Handlingsnummer Beslut 

2022-06-02 UN/2022:13 2022:1785 Beslut högskolestudier specialpedagogik 2021 
(dnr 2022:0013424), Skolverket 

 

Information, nyhetsbrev och inbjudningar (urval utsänt med kallelsen; se vilka under Handlingar i 
ärendet) 

Datum Dnr Handlingsnummer Information, nyhetsbrev och inbjudan 

2022-06-02 UN/2022:5 2022:1792 LR vill utreda betygssystemet Nyhetsbrev  från Skolvärlden 
- nyhetsbrev från Lärarnas Riksförbund 2 juni 2022 

2022-06-01 UN/2022:5 2022:1795 Skolbibdagen 2022 – nu är anmälan öppen! - 
konferenserbjudande från BTJ Sverige AB om 
skolbiblioteksfrågor 
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2022-05-31 UN/2022:5 2022:1797 Nyhetsbrev maj 2022, Centrum för pedagogisk ledning, 
Linnéuniversitetet 

2022-05-25 UN/2022:5 2022:1823 Skolval 2022 - Nyhetsbrev 4 från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

2022-05-24 UN/2022:5 2022:1810 Sammanfattning av förändringar som införs 1 juni 2022 
inom vårdutbud barn och ungas psykiska ohälsa i Region 
Stockholm 

2022-05-20 UN/2022:5 2022:1812 I juni bjuder vi in till två lanseringswebbinarier - från 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset om hedersrelaterat våld 
samt om sexuell utsatthet 

2022-05-20 UN/2022:5 2022:1813 Skola förskola maj - nyhetsbrev från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 

2022-05-19 UN/2022:5 2022:1814 Så många lärare var kvar i yrket efter fem år, Nyhetsbrev 
från Skolvärlden, Lärarnas Riksförbund 

2022-05-13 UN/2022:5 2022:1773 Skola gömde undan stökiga elever på vinden Nyhetsbrev 
från Skolvärlden 12 maj 2022 , Lärarnas riksförbund 

2022-05-11 UN/2022:5 2022:1758 Inbjudan. Seminarium om Barn med diabetes i skolan,  
rättigheter och skyldigheter. Torsdagen den 2 juni kl.1730-
1830 - från Svenska Diabetesförbundet 

2022-05-11 UN/2022:5 2022:1759 Inbjudan Svenska Diabetesförbundet_Järvaveckan_barn - 
bilaga till inbjudan Seminarium om Barn med diabetes i 
skolan 

2022-05-09 UN/2022:5 2022:1735 NO-kursdag för lärare grundskolan i din kommun i höst - 
fråga om att anordna kursdag som fortbildningsinstats för 
grundskollärare i NO från Keimilärarnas resurscentrum 
(KRC), Stockholms universitet 

2022-05-09 UN/2022:5 2022:1738 Till Kommunstyrelsen, Kultur-, Utbildnings- och  
Arbetsmarknadsförvaltningen - nyhetsbrev från 
Folkbildningsrådet 

2022-05-06 UN/2022:5 2022:1729 Erfarenheter från arvsfondsprojekt inom studieförbund – 
stöttande struktur eller begränsning av visioner; inbjudan 
till webbinarium 2 juni om utvärderingsrapporten 
Arvsfondsprojekt i studieförbunden 

2022-05-05 UN/2022:5 2022:1724 Skolvärlden granskar behörighetskraven, Nyhetsbrev från 
Skolvärlden 5 maj 2022 - Nyhetsbrev från Lärarnas 
riksförbund 

2022-05-05 UN/2022:5 2022:1725 Att skapa möten, energi och mervärden - Nyhetsbrev 
nummer 25 maj 2022 från Storsthlm 
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2022-05-03 UN/2022:5 2022:1691 Skolsäkerhet 2022, 15 juni - inbjudan till webbinarium från 
Informationsbolaget och Alerti 

2022-04-28 UN/2022:5 2022:1660 Till skolans rektor - information från Skolverket om 
Fortbildning för rektorer och personer med motsvarande 
befattning 

 

Enkäter 

Datum Diarienummer Handlingsnummer Enkät 

2022-06-02 UN/2022:16 2022:1793 Hur organiseras det specialpedagogiska 
arbetet  på din skola - studentenkät från 
Linnéuniversitetet 

2022-06-01 UN/2022:16 2022:1796 Enkät om odling i skolan - enkät från Nelson 
Garden hur Sveriges kommuner arbetar med 
odling i skolan 

2022-05-25 UN/2022:16 2022:1806 Enkät till skolkurator på Furuborgskolan - 
skolverket, kartläggning av skolkuratorers 
utbildningsbakgrund.  

2022-05-11  2022:1761 Vd till rektorerna i kommunen - enkät om 
bedömt rekryteringsbehov, rekryteringsvägar, 
praktikanter, medfinansiering gällande YH-
utbildning lärarassistenter, från Komvux 
Värmdö 

2022-05-10 UN/2022:16 2022:1744 Enkät om porrfria digitala arbetsmiljöer på 
skolor i Sveriges kommuner - från 
porrfribarndom.se 

2022-05-02 UN/2022:16 2022:1686 Screening av sva-elevers  läs- och 
skrivförmåga - studentenkät hur man i 
svenska grundskolor arbetar med screening 
av läs- och skrivförmåga för elever som läser 
svenska som andraspråk. 

2022-04-29 UN/2022:16 2022:1678 Enkät för geografilärare på mellanstadiet - 
studentarbete Stockholms universitet 

2022-04-28 UN/2022:16 2022:1661 Behov av information och kunskap om  
sjöfartsbranschen - enkät på uppdrag av 
Transportföretage Sjöfart för att se vilken 
information yrkes- och studievägledare 
önskar för att informera om sjöfartens 
utbildningar och yrken 
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Handlingar i ärendet 

Inkomna protokoll och skrivelser 2022-05-18 - 2022-06-07 redovisade för utbildningsnämnden 2022-
06-14  
(samtliga, enligt nedan, utsända med kallelsen) 

- KF 2022-05-12 § 50 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för NKK och NYBO 
- KF 2022-05-12 § 55 Revidering av skolskjutsreglemente 
- KF 2022-05-12 § 56 Vårändringsbudget - revidering av drifts och investeringsbudget för 2022 220530 

Beslut om statsbidrag 2022-05-18 - 2022-06-07 redovisade för utbildningsnämnden 2022-06-14 
(utsänd, enligt nedan, med kallelsen) 

- Beslut högskolestudier specialpedagogik 2021 (dnr 2022:0013424), Skolverket 

Information, nyhetsbrev och inbjudningar 2022-05-18 - 2022-06-07 redovisade för 
utbildningsnämnden 2022-06-14 
(urval av redovisade handlingar, enligt nedan, utsända med kallelsen) 

- Skolval 2022 - Nyhetsbrev 4 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
- Sammanfattning av förändringar som införs 1 juni 2022 inom vårdutbud barn och ungas psykiska ohälsa i 

Region Stockholm 
- I juni bjuder vi in till två lanseringswebbinarier - från Stiftelsen Allmänna Barnhuset om hedersrelaterat våld 

samt om sexuell utsatthet 
- Skola förskola maj - nyhetsbrev från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
- Inbjudan Svenska Diabetesförbundet_Järvaveckan_barn - bilaga till inbjudan Seminarium om Barn med 

diabetes i skolan 
- Till Kommunstyrelsen, Kultur-, Utbildnings- och  Arbetsmarknadsförvaltningen - nyhetsbrev från 

Folkbildningsrådet 
- Att skapa möten, energi och mervärden - Nyhetsbrev nummer 25 maj 2022 från Storsthlm 

Enkäter inregistrerade 2022-05-18 - 2022-06-07 redovisade till utbildningsnämnden 2022-06-14 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 75 
Delegationer 
Diarienummer: UN/2022:1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har delgivits information om följande fattande delegationsbeslut: 

Datum Diarienummer Handlingsnummer Beslut 

2022-05-23 UN/2022:49 2022:1611 Delegationsbeslut om Ansökan särskild 
vuxenutbildning, Djurvårdare Östersund (del 
2 §L2 - gymnasie- och 
vuxenutbildningsansvarig Sylvia Krenn) 

2022-05-20 UN/2022:39 2022:1634 Delegationsbeslut om Beslut med avslag på 
Ansökan om skolgång i Nykvarn - ej skriven i 
Nykvarn (del 2 §H2 - biträdande rektor 
Madeleine Källström) 

2022-05-09 UN/2022:39 2022:1708 Delegationsbeslut Ansökan om fritidshem, del 
av skolgång, i Nykvarns kommun (del 2 §H2 - 
rektor Jon Karlsson) 

2022-05-19 UN/2022:39 2022:1609 Delegationsbeslut om Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun, Björkestaskolan (del 2 
§H2 - rektor Leo Sandberg) 

2022-05-09 UN/2022:39 2022:1706 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun (del 2 §H2 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-03-08 UN/2022:39 2022:1711 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun (del 2 §H2 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-03-08 UN/2022:39 2022:1712 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun (del 2 §H2 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-02-04 UN/2022:39 2022:1709 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun (del 2 §H2 - rektor Jon 
Karlsson) 
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2022-05-18 UN/2022:40 2022:1617 Delegationsbeslut om Ansökan om val av 
friskola utanför kommunen, fotbollsprofil, 
Södertälje (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-05-18 UN/2022:40 2022:1616 Delegationsbeslut om Ansökan om val av 
friskola utanför kommunen, Södertälje (del 2 
§ H4 - utbildningschef Anna-Karin Mäntylä) 

2022-02-04 UN/2022:39 2022:1710 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun (del 2 §H2 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-05-16 UN/2022:36 2022:1600 Delegationsbeslut Dispens för förskola utöver 
ramtid 20 h/vecka för föräldralediga (del 2 § 
F3 - biträdande rektor Hanna Rydqvist) 

2022-05-16 UN/2022:36 2022:1599 Delegationsbeslut Dispens för förskola utöver 
ramtid 20 h/vecka för föräldralediga (del 2 § 
F3 - bitr rektor Hanna Rydqvist) 

2022-05-16 UN/2022:40 2022:1614 Delegationsbeslut om Ansökan om val av 
friskola utanför kommunen, Södertälje (del 2 
§H4 - utbildningschef Anna-Karin Mäntylä) 

2022-05-12 UN/2022:40 2022:1618 Delegationsbeslut om Ansökan om val av 
friskola utanför kommunen, idrottsprofil, 
Södertälje (del 2 §H4 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-05-12 UN/2022:122 2022:1602 Delegationsbeslut Särskilt samverkansavtal 
för nationell idrottsutbildning (NI) med Gävle 
kommun (del 2 §A3 - utbildningschef Anna-
Karin Mäntylä) 

2022-05-09 UN/2022:66 2022:1606 Delegationsbeslut om Beslut om mottagande 
i grundsärskola (del 2 §E1 - rektor Malin 
Johansson) 

2022-05-03 UN/2022:40 2022:1615 Delegationsbeslut om Ansökan om val av 
friskola utanför kommunen, Södertälje (del 2 
§H4 - utbildningschef Anna-Karin Mäntylä) 

2022-04-28 UN/2022:44 2022:1598 Delegationsbeslut om tilläggsbelopp till 
fristående grundskola Föreningen 
Mikaelgården Läkepedagogiska Institut (del 2 
§C2 - utbildningschef Anna-Karin Mäntylä) 

2022-04-28 UN/2022:44 2022:1597 Delegationsbeslut om tilläggsbelopp till 
fristående grundskola Föreningen 
Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut (del 
2 §C2 - utbildningschef Anna-Karin Mäntylä) 
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2022-04-05 UN/2022:39 2022:1703 Delegationsbeslut Ansökan om förskoleklass i 
Nykvarns kommun (del 2 §F4 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-01-21 UN/2022:39 2022:1700 Delegationsbeslut Ansökan om förskoleklass i 
Nykvarns kommun (del 2 §F4 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-02-02 UN/2022:39 2022:1704 Delegationsbeslut Ansökan om förskoleklass i 
Nykvarns kommun (del 2 §F4 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-02-09 UN/2022:39 2022:1705 Delegationsbeslut Ansökan om förskoleklass i 
Nykvarns kommun (del 2 §F4 - rektor Jon 
Karlsson) 

2022-03-28 UN/2022:40 2022:1613 Delegationsbeslut om Ansökan om 
förskoleplacering i anna kommun, Södertälje 
(del 2 §F5 - t f utbildningschef Fredrik 
Nornvall) 

2022-06-07 UN/2022:39 2022:1713 Delegationsbeslut Ansökan om skolgång i 
Nykvarns kommun med bifogad Information 
från socialtjänsten (del 2 §H2 - rektor Emma 
Nordström) 

 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut inregistrerade 2022-05-18 - 2022-06-07 redovisade till utbildningsnämnden 2022-
06-14 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 76 
Övrigt 
Diarienummer: UN/2022:2 

Beslut 

Mötet avslutas. 

Sammanfattning 

Mötet avslutas då inga övriga frågor anmälts. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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