
NYKÖPINGS KOMMUN KALLELSE

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Dokumentnamn Antal sidor 
bun 190828 
kallelse 

1(2) 

ONSDAGEN den 28 augusti 2019 KL 13.30 STADSHUSET SAL B 

SAMMANTRÄDET ÄR ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 

Gruppmöten: 12.30-13.30 

S-, C-, MP-grupp: B-salen 
M-, L- och KD-grupp: Översikten 
SD-grupp: Avsikten 
V-grupp: Insikten

INFORMATIONSÄRENDEN 

1 Nulägesrapport inför skolstart ht19 Skolchefer 
förskola, F-6 
samt 7-9 och 
Nyköpings 
gymnasium 
(40 min) 

2 Divisionschef 
BUK (45 min) 

3 

Läroplaner generellt §§ 1 och 2 demokrati och fostran, alla skolformer 
samt fördjupning LPFö 

Information om process vid mottagande och antagning till utredning 
om och mottagande vid Grundsärskola

Divisionschef, 
BUK (15 min) 

BESLUTSÄRENDEN 

1 Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, 
Visätters familjedaghem 

Handlingar delges separat innan sammanträdet. 

BUN19/82 

2 Skriftligt svar avseende överklagande från Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB, mål nr 9902-18 

- Tjänsteskrivelse

- Begäran om yttrande

BUN18/102 

3 Skriftligt svar avseende överklagande från Vittraskolorna AB, mål nr 
145-19

- Tjänsteskrivelse

- Begäran om yttrande

BUN18/102 



2(2) 

4 Revidering av bidragsbelopp för utbildningar som ej drivs i kommunal 
regi till fristående och sekundärkommunala gymnasieskolor 

- Tjänsteskrivelse

- Bilaga 1: Underlag för revidering

- Bilaga 2: Prislista Norrköping

- Bilaga 3: Prislista Katrineholm

- Bilaga 4: Riksprislista

- Bilaga 5: Prislista Naturbruksgymnasiet Östergötland

- Bilaga 6: Prislista Naturbruksgymnasiet Östergötland, inklusive
moms

BUN18/122 

5 Ekonomisk rapport per juni 2019 

Handlingar delges separat innan sammanträdet. 

BUN19/2 

6 Tillsynsplan 2019–2021, tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

- Tjänsteskrivelse

- Förslag till tillsynsplan

- Förslag till tidsplan

BUN19/90 

7 Fortsättning av Toleransprojektet 2019 

- Tjänsteskrivelse

BUN19/134 

8 Pågående integrationsinsatser inom division Barn Utbildning Kultur 

- Tjänsteskrivelse

BUN19/135 

9 Delegationsbeslut 

- Förteckning över delegationsbeslut

BUN19/4 

10 Anmälningsärenden 

- Förteckning över anmälningsärenden

BUN19/1 

11 Övrigt 

Anders Eriksson Hannes Holmberg 
Ordförande Sekreterare 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN19/82 

Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, 
Visätters familjedaghem 

Handlingar delges separat innan sammanträdet. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN18/102 

Skriftligt svar avseende överklagande från Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB, mål nr 9901-18 

Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har beretts tillfälle att 
yttra sig över Pysslingen Förskolor och Skolor AB:s överklagan i mål nr. 
9902-18, se bilaga. 

Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig över inkomna handlingar i 
målet och föreslås nu att inte avge något ytterligare utifrån det som 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB har anfört i mål nr. 9902-18, aktbilaga 
16. 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att inte avge något yttrande över vad som anförts av Pysslingen Förskolor 
och Skolor AB:s mål nr. 9902-18, aktbilaga 16, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Linköping 
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 



Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN18/102 

Barn- och ungdomsnämnden Datum 
Torbjörn Ekman 2019-08-14 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
torbjorn.ekman@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Barn- och ungdomsnämndens yttrande avseende Pysslingen 
Förskolor och Skolor AB:s överklagan i mål nr. 9902–18  

Ärendet i korthet 
Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig 
över Pysslingen Förskolor och Skolor AB:s överklagan i mål nr. 9902 – 18, se 
bilaga.  

Förslag 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig över inkomna handlingar i målet 
och föreslås nu att inte avge något ytterligare utifrån det som Pysslingen Förskolor 
och Skolor AB har anfört i mål nr. 9902 – 18, aktbilaga 16.  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att inte avge något yttrande över vad som anförts av Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB:s mål nr. 9902 – 18, aktbilaga 16, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

Torbjörn Ekman 
Sakkunnig tjänsteman 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Linköping 
fovaltningsrattenilinkoping@dom.se 















NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §   Dnr BUN18/102 

Skriftligt svar avseende överklagande från Vittraskolorna AB, mål nr 
145-19

Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har beretts tillfälle att 
yttra sig över Vittraskolorna AB:s överklagan i mål nr. 145-19, se bilaga.  

Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig över inkomna handlingar i 
målet och föreslås nu att inte avge något ytterligare utifrån det som 
Vittraskolorna AB har anfört i mål nr. 145-19, aktbilaga 22.  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att inte avge något yttrande över vad som anförts av Vittraskolorna AB i mål 
nr. 145-19 aktbilaga 22, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Linköping 
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 BUN18/102 

Barn- och ungdomsnämnden Datum  
Torbjörn Ekman 2019-08-14   

 

 
 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

 
Besöksadress 
 

 
Tfn   
torbjorn.ekman@nykoping.se 

 
Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

Barn- och ungdomsnämndens yttrande avseende Vittraskolarna 
AB:s överklagan i mål nr. 145 - 19  

Ärendet i korthet 
Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig 
över Vittraskolorna AB:s överklagan i mål nr. 145–19, se bilaga.  
 

Förslag 
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare yttrat sig över inkomna handlingar i målet 
och föreslås nu att inte avge något ytterligare utifrån det som Vittraskolorna AB har 
anfört i mål nr. 145 – 19, aktbilaga 22.  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att inte avge något yttrande över vad som anförts av Vittraskolorna AB i mål nr. 145 
– 19 aktbilaga 22, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 

Torbjörn Ekman 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Linköping 
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 
 



Aktbilaga 23 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 
Enhet 1 

UNDERRÄTTELSE 
2019-07-15 I Mål 145-19 Handläggare 1:42 I 

Ange detta vid kontakt med domstolen 

Dok.Id 382277 

NYK PINGS KOMMUN 
Kommunladningskontorat Barn- och Ungdomsnämnden i 

Nyköpings kommun 
Stadshuset 
611 83 Nyköping 

Vittraskolorna AB./. Barn- och Ungdomsnämnden i Nyköpings kommun 
angående beslut om grundbelopp friskola 

Möjlighet att lämna yttrande 
Ni får tillfälle att yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna. 

Om ni vill yttra er ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen senast 
den 14 augusti 2019. 

Att skicka handlingar till domstolen 
Kom ihåg att alltid ange målnumret 145-19 och vem som är avsändare. 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post 
behöver inte skickas på annat sätt. 

Vid frågor går det bra att kontakta domstolen per telefon eller e-post. 

Agnes Nilsson 
Telefon 013-25 11 00 

Bifogade handlingar: aktbilaga 22 

Sida 1 (1) 

Besöks adress 
Brigadgatan 3 

Postadress 
Box 406 
581 04 Linköping 

Webbplats 
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 

Telefon Fax 
013-25 11 00

E-post
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Öppettider 
måndag-fredag 
08:00-16:00 













NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN18/122 

Revidering av bidragsbelopp till fristående och regionkommunala 
gymnasieutbildningar enligt samverkansavtal 2019 

Nyköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal gällande 
gymnasieutbildning med Norrköpings, Katrineholms, Vingåkers, Finspångs 
och Oxelösunds kommuner samt Region Östergötlands 
naturbruksgymnasium. 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor som erbjuder 
gymnasieutbildningar som Nyköpings kommun ej har i egen regi bestäms 
utifrån ett genomsnitt av bidragsbeloppen i Norrköpings och Katrineholms 
kommuner. Bidragsbeloppen för Naturbruksprogrammets inriktningar 
bestäms utifrån Region Östergötlands naturbruksgymnasiums 
bidragsbelopp. 

Norrköping och Region Östergötlands naturbruksgymnasium har från och 
med 2019-07-01 höjt sina programpriser. Som en konsekvens av höjningen 
bör Barn- och ungdomsnämnden revidera bidragsbeloppen. 

Förslaget till revidering innebär att nya bidragsbelopp från och med 2019-07-
01 till fristående gymnasieskolor som erbjuder utbildningar som Nyköpings 
kommun ej erbjuder räknas fram utifrån Norrköpings nya prislista, 
Katrineholms gällande prislista, Riksprislistan 2019 samt Region 
Östergötlands nya prislista. Anledningen till att Riksprislistan 2019 bildar 
underlag för beslutet är att nämnden, utifrån beslut 2019-02-06 § 18, ersätter 
med minst 90 % av Riksprislistans pris. 

Förslaget till beslut kommunicerades ut till berörda gymnasieskolor 2019-08-
05 och när svarstiden gick ut 2019-08-16 hade inga synpunkter inkommit. 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att Nyköping Strand Utbildningscentrum AB fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 8 
016 kr/månad för en nyköpingselev på Hotell- och turismprogrammet samt 
11 043 kr/månad för en nyköpingselev på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad  
2019-06-26, 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN18/122 

att Framtidsgymnasiet Nyköping fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 15 413 
kr/månad för en nyköpingselev på Industritekniska programmet samt 9 636 
kr/månad för en nyköpingselev på VVS- och fastighetsprogrammet enligt 
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26,  

att LBS Kreativa gymnasiet Nyköping fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 8 895 
kr/månad för en nyköpingselev på Estetiska programmets inriktningar Estetik 
och media och Bild och formgivning enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-06-26, 

att Elteknikbranschens gymnasium fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 9 244 
kr/månad för en nyköpingselev på El- och energiprogrammet enligt bilaga 1 
till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26, 

att Öknaskolans Naturbruksgymnasium fr. o. m. 2019-07-01 erhåller 14 751 
kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning djur 
samt 17 840 kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet 
inriktning lantbruk samt 17 980 kr/månad för en nyköpingselev på 
Naturbruksprogrammet inriktning skog samt 14 950 kr/månad för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning trädgård enligt bilaga 1 
till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26, 

att Realgymnasiet fr. o. m. 2019-07-01 erhåller 15 636 kr/månad för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning djur samt 19 058 
kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning skog 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26, 

att fastställa bidragsbelopp till övriga fristående gymnasieskolor enligt bilaga 
1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26, samt 

att ersättningen för IMY och IMV kopplat till nationella yrkesprogram baseras 
på det nationella yrkesprogrammets pris enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-06-26 

Beslutet skickas till 
Fristående gymnasieskolor 



Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN18/122 

Barn- och ungdomsnämnden Datum 
Torbjörn Ekman 2019-06-26 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
torbjorn.ekman@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Revidering av bidragsbelopp till fristående och regionkommunala 
gymnasieskolor utifrån samverkansavtal 2019 

Ärendet i korthet 
Nyköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning 
med Norrköpings, Katrineholms, Vingåkers, Finspångs och Oxelösunds kommuner 
samt Region Östergötlands naturbruksgymnasium.  

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor som erbjuder gymnasieutbildningar 
som Nyköpings kommun ej har i egen regi bestäms utifrån ett genomsnitt av 
bidragsbeloppen i Norrköpings och Katrineholms kommuner. Bidragsbeloppen för 
Naturbruksprogrammets inriktningar bestäms utifrån Region Östergötlands 
naturbruksgymnasiums bidragsbelopp. 

Norrköping och Region Östergötlands naturbruksgymnasium har från och med 
2019-07-01 höjt sina programpriser. Som en konsekvens av höjningen bör Barn- 
och ungdomsnämnden revidera bidragsbeloppen. 

Förslag 
Förslaget till revidering innebär att nya bidragsbelopp från och med 2019-07-01 till 
fristående gymnasieskolor som erbjuder utbildningar som Nyköpings kommun ej 
erbjuder räknas fram utifrån Norrköpings nya prislista, Katrineholms gällande 
prislista, Riksprislistan 2019 samt Region Östergötlands nya prislista. Anledningen 
till att Riksprislistan 2019 bildar underlag för beslutet är att nämnden, utifrån beslut 
2019-02-06 § 18, ersätter med minst 90 % av Riksprislistans pris.  

Förslaget till beslut kommunicerades ut till berörda gymnasieskolor 2019-08-05 och 
när svarstiden gick ut 2019-08-16 hade inga synpunkter inkommit.  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att Nyköping Strand Utbildningscentrum AB fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 8 016 
kr/månad för en nyköpingselev på Hotell- och turismprogrammet samt 11 043 
kr/månad för en nyköpingselev på Restaurang- och livsmedelsprogrammet enligt 
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26 samt, 



Dnr 
BUN18/122    

 2/2 

att Framtidsgymnasiet Nyköping fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 15 413 kr/månad för en 
nyköpingselev på Industritekniska programmet samt 9 636 kr/månad för en 
nyköpingselev på VVS- och fastighetsprogrammet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-06-26 samt,  

att LBS Kreativa gymnasiet Nyköping fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 8 895 kr/månad 
för en nyköpingselev på Estetiska programmets inriktningar Estetik och media och 
Bild och formgivning enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26 samt, 

att Elteknikbranschens gymnasium fr.o.m. 2019-07-01 erhåller 9 244 kr/månad för 
en nyköpingselev på El- och energiprogrammet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-06-26 samt, 

att Öknaskolans Naturbruksgymnasium fr. o. m. 2019-07-01 erhåller 14 751 
kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning djur samt 
17 840 kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 
samt 17 980 kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning 
skog samt 14 950 kr/månad för en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet 
inriktning trädgård enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26 samt, 

att Realgymnasiet fr. o. m. 2019-07-01 erhåller 15 636 kr/månad för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning djur samt 19 058 kr/månad för 
en nyköpingselev på Naturbruksprogrammet inriktning skog enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26 samt, 

att fastställa bidragsbelopp till övriga fristående gymnasieskolor enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-06-26 samt,   

att ersättningen för IMY och IMV kopplat till nationella yrkesprogram baseras på det 
nationella yrkesprogrammets pris enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-
06-26

Torbjörn Ekman 
Sakkunnig tjänsteman 

Bilaga 1: Barn- och ungdomsnämndens prislista fr.o.m. 2019-07-01 
Bilaga 2: Norrköpings prislista fr.o.m. 2019-07-01 
Bilaga 3: Katrineholms prislista 2019       
Bilaga 4: Riksprislistan 2019       
Bilaga 5: Region Östergötlands prislista fr.o.m. 2019-07-01 exkl. moms 
Bilaga 6: Region Östergötlands prislista fr.o.m. 2019-07-01 inkl. moms  

Beslutet skickas till 
Fristående gymnasieskolor 



Nyköpings kommun Bilaga 1 BUN18/122

Revidering av bidragsbelopp per program fristående gymnasieskolor 2019-07-01 för utbildningar som Nyköping ej har i egen regi
Gul markering är Nyköpings bidragbelopp utifrån samverkansavtalet med golvet 90% av Riksprislistan

Region Nyköping Rikspris Rikspris Bidrag/elev Nyköping
Norrköping Katrineholm Östergötland samverkan 2019 90% /månad fr. o. m. samv. t. o.  m.

2019-07-01 2019-06-30
164 821 164 821 171 700 154 530 13 735 161 112
111 722 110 138 110 930 122 800 110 520 9 244 110 520
112 481 101 006 106 744 113 900 102 510 8 895 102 510
112 481 101 006 106 744 113 900 102 510 8 895 102 510
112 481 101 006 106 744 113 900 102 510 8 895 102 510
113 758 113 758 120 000 108 000 9 480 108 000
113 758 113 758 120 000 108 000 9 480 108 000

93 107 99 278 96 193 106 100 95 490 8 016 95 490
85 592 85 592 91 600 82 440 7 133 82 440

150 181 219 733 184 957 154 800 139 320 15 413 181 462
137 503 127 538 132 521 142 000 127 800 11 043 128 755
121 790 109 471 115 631 128 100 115 290 9 636 115 290

187 631 187 631 200 100 180 090 15 636 183 126
226 925 226 925 235 800 212 220 18 910 221 476
228 699 228 699 247 200 222 480 19 058 223 208
190 158 190 158 247 900 223 110 18 593 223 110
215 926 215 926 247 900 223 110 18 593 223 110

177 010 177 010 14 751 172 760
214 080 214 080 17 840 208 940
215 754 215 754 17 980 210 574
179 394 179 394 14 950 179 394
203 704 203 704 16 975 198 813

IMY och IMV kopplat till ett nationellt program ersätts utifrån det nationella programmet

Naturbruksprogrammet - Trädgård, profil Mark och Entreprenad, År 1

VVS- och fastighetsprogrammet
Naturbruksprogrammet - Djur
Naturbruksprogrammet - Lantbruk
Naturbruksprogrammet - Skog
Naturbruksprogrammet - Trädgård Riksrekrytering År 1 - 3
Naturbruksprogrammet - Trädgård, profil Mark och Entreprenad, År 1

Naturbruksprogrammet exkl. moms (Öknaskolan)
Naturbruksprogrammet - Djur
Naturbruksprogrammet - Lantbruk
Naturbruksprogrammet - Skog
Naturbruksprogrammet - Trädgård Riksrekrytering År 1 - 3

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet

Nationella program inkl. moms 6%
Bygg-och anläggning inriktning Anläggningsfordon
El- och Energiprogrammet
Estetiska programmet bild och formgivning
Estetiska programmet dans och teater
Estetiska programmet estetik och media
Hantverksprogrammet frisör
Hantverksprogrammet stylist
Hotell- och Turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet















varav skol-

Kommun Kod Programutbud och pris År Mån måltider
Region Östergötland FT Fordons- och transportprogrammet - År 1 131 781 10 982 5 494

Region Östergötland FTTRA Fordons- och transportprogrammet - Transport - inriktning fr.o.m. År 2 170 327 14 194 5 494

Region Östergötland HVFLO Hantverksprogrammet - Florist 132 095 11 008 5 494

Region Östergötland NBDJU Naturbruksprogrammet - Djur 177 010 14 751 5 494

Region Östergötland NBLAN Naturbruksprogrammet - Lantbruk 214 080 17 840 5 494

Region Östergötland NBSKO Naturbruksprogrammet - Skog 215 754 17 980 5 494

Region Östergötland NBTRA00R Naturbruksprogrammet - Trädgård  Riksrekrytering År 1 - 3 179 394 14 950 5 494

Region Östergötland NBTRA Naturbruksprogrammet - Trädgård, profil Mark och Entreprenad, År 1 203 704 16 975 5 494

Region Östergötland SKSKO Programmet för skog, mark och djur 290 153 24 179 5 494

Region Östergötland IAIND Individuella program 405 301 33 775 5 494

Prislista 2019-07-01 - Naturbruksgymnasiet Östergötland,

Interkommunal ersättning 

Kommunala skolor

 Gymnasieskolan

 Gymnasiesärskolan

Region östergötland Prislista NBG gymnasieskolan 2019-07-01, 190627, Sven G



Pris exkl Moms 6 % Pris inkl moms 

 Gymnasieskolan moms inkl måltid

Region Östergötland FT Fordons- och transportprogrammet - År 1 131 781 7 907 139 688

Region Östergötland FTTRA Fordons- och transportprogrammet - Transport - inriktning fr.o.m. År 2 170 327 10 220 180 547

Region Östergötland HVFLO Hantverksprogrammet - Florist 132 095 7 926 140 021

Region Östergötland NBDJU Naturbruksprogrammet - Djur 177 010 10 621 187 631

Region Östergötland NBLAN Naturbruksprogrammet - Lantbruk 214 080 12 845 226 925

Region Östergötland NBSKO Naturbruksprogrammet - Skog 215 754 12 945 228 699

Region Östergötland NBTRA00R Naturbruksprogrammet - Trädgård  Riksrekrytering År 1 - 3 179 394 10 764 190 158

Region Östergötland NBTRA Naturbruksprogrammet - Trädgård, profil Mark och Entreprenad, År 1 203 704 12 222 215 926

Region Östergötland SKSKO Programmet för skog, mark och djur 290 153 17 409 307 562

Region Östergötland IAIND Individuella program 405 301 24 318 429 619

Prislista 2019-07-01 - Naturbruksgymnasiet Östergötland,

 Gymnasiesärskolan

Region Östergötland Prislista NBG gymnasieskolan 2019-07-01 med moms, 190627, NBG, Sven G



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §   Dnr BUN19/2 

Ekonomisk rapport per juni 2019 

Handlingar delges separat innan sammanträdet. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN19/90 

Tillsynsplan 2019–2021, tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar över fristående förskolor, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet vars huvudmän nämnden 
godkänt och förklarats rätt till bidrag (Skollagen 2010:800, 26 kap. 4, 6-16, 
18 §§). 

Att bedriva tillsyn är att bedriva en granskning som har till syfte att kontrollera 
om den verksamhet som granskats uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. Tillsynen genomförs av sakkunniga tjänstemän 
och rapporteras till nämnd. 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta Tillsynsplan 2019-2021, Tillsyns av fristående förskolor, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2019-08-15, samt 

att anta Tidsplan Tillsyn 2019-2021, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2019-08-15. 

Beslutet skickas till 
Fristående huvudmän inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet 
inom Nyköpings kommun
Webredaktör, Kommunledningskansliet



Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/90 

Beställarkontor Datum 
Mats Appel 2019-06-1708-15 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn  0155-24 83 02 
mats.appel@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Tillsynsplan 2019–2021, tillsyn av fristående förskolor, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 

Ärendet i korthet 
Barn – och ungdomsnämnden har tillsynsansvar över fristående förskolor, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet vars huvudmän nämnden godkänt och förklarats 
rätt till bidrag (Skollagen 2010:800, 26 kap. 4, 6–16, 18 §§). 

Att bedriva tillsyn är att bedriva en granskning som har till syfte att kontrollera om 
den verksamhet som granskats uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för  
att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 
granskningen. Tillsynen genomförs av sakkunniga tjänstemän och rapporteras  
till nämnd.  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta Tillsynsplan 2019 – 2021, Tillsyns av fristående förskolor, fritidshem  
och annan pedagogisk verksamhet, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2019-08-15, samt 

att anta Tidsplan Tillsyn 2019 – 2021, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2019-08-15 

Mats Appel 
Sakkunnig tjänsteman 

Beslutet skickas till 
Fristående huvudmän inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet 
inom Nyköpings kommun 



Dnr 

BUN19/90 

Beställarkontor Datum 

Mats Appel 2019-06-17 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

0155-24 83 02  
Fax    
mats.appel@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Tillsynsplan 2019 – 2021 

Tillsynsplan för 
fristående förskolor, 

fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

FÖRSLAG
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Sammanfattning 
Tillsynens syfte är att kontrollera om den verksamhet som granskats uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter.  I det ingår att fatta beslut om åtgärder för att rätta  
till fel som upptäckts vid granskningen. Tillsynen utförs av sakkunniga tjänstemän från 
beställarkontoret. Tillsynens resultat dokumenteras i en tillsynsrapport och rapporteras 
som informationsärende i nämnd. 

Bakgrund 
Att bedriva tillsyn är att bedriva en granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskats uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.   
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen. 

Tillsynen utförs av sakkunniga tjänstemän från beställarkontoret. Tillsynens resultat 
dokumenteras i en tillsynsrapport och rapporteras som informationsärende i nämnd. 
Tillsynsrapport ska vara granskad enhet tillhanda senast tre veckor efter att alla begärda 
handlingar inkommit samt genomfört tillsynsbesök.  

Tillsynen omfattar: 

• Regelbunden tillsyn

o Tillsynsbesök enligt tillsynsplan

o Granskning av hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella
målen enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och tillämpliga lagar och
förordningar.

• Riktad tillsyn

o Vid indikatorer som visar på brister hos någon enskild huvudman eller
generellt

• Förebyggande åtgärder

o Inom ramen för tillsynen lämna råd och ge vägledning

Om det visar sig under tillsynen att en verksamhet inte uppfyller lagkrav får tillsyns-
myndigheten fatta beslut om åtgärder som syftar till att huvudmannen rättar de fel  
som begåtts. Besluten varierar beroende på bristens allvarsgrad. Skollagens 26 kap. 
10 – 16, 18 reglerar kommunens möjligheter till ingripande vid överträdelser, enligt 
följande: 

• Föreläggande om att fullgöra sina skyldigheter

• Anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser
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• Avstående från ingripande vid ringa överträdelse och den
granskade verksamheten vidtagit nödvändiga åtgärder

• Återkallelse av godkännande eller beslut om rätt till bidrag

• Tillfälligt verksamhetsförbud

Områden och frågor som behandlas vid tillsynsbesöket 
Allmänna förutsättningar 

Finns det nödvändiga materiella och personella resurser? 

Har rektor den kompetens som krävs? 

Har förskollärare legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver? 

Ges personalen möjligheter till den kompetensutveckling som krävs? 

Ägare- och ledningsprövning 

Den enskilde skall ha de ekonomiska förutsättningarna att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Den enskilde skall genom erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

När det gäller juridiks person så krävs att samtliga som anges i 5a § 1 - 4 bedömds som 
lämpliga. 

Övergripande krav på verksamheten 

Hur uppmuntras och stöds barnens delaktighet i och inflytande över i verksamheten? 

Hur stöds barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar i vardagliga situationer? 

Vilka former för barns delaktighet och inflytande finns, där alla barn ges möjlighet att 
uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i verksamheten, oavsett 
ålder, kön, social och kulturell bakgrund? 

Utveckling och lärande 

Hur främjar verksamheten leken och kreativiteten samt tar till vara och stärker barnens 
intresse för att lära? 

Hur stimulerar verksamheten barnens språkutveckling? 

Får barn med annat modersmål möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska 
språket? 

Hur utgår verksamheten ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter? 
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Särskilt stöd 

Hur ser rutinerna ut för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i utvecklingen? 

Hur säkerställs personalens kompetens för att ge sådan omsorg till barn i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, så att barnen förbereds fortsatt lärande? 

Lokaler 

Hur säkerställs att lokalerna är trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i? 

Är lokalerna utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar 
barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp? 

Barngruppens sammansättning och storlek 

Hur anpassas barngruppens sammansättning och storlek så att det enskilda barnet 
och gruppens behov kan tillgodoses? 

Vilka faktorer tas i hänsyn vid utformning av barngruppen? 

Personal och bemanning 

Har personal utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbete med 
barn i de åldrar som det gäller? 

Har personalen möjlighet till kompetensutveckling och pedagogisk handledning? 

Vilken bemanning finns under verksamhetens öppettider?  

Hur ser arbetsschema ut?  

Uppföljning och utvärdering 

Hur kartläggs verksamhetens förutsättningar och genomförande?  

Hur analyseras kvaliteten och hur bedöms verksamhetens utvecklingsbehov? 

Finns det områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens utveckling 
och lärande? 

Hur tar formerna för barnens delaktighet hänsyn till deras ålder och mognad?  

Vad tycker vårdnadshavarna om verksamhetens kvalitet? 

Har verksamheten en fungerande klagomålshantering? Är denna känd av vårdnadshavare? 

Bidrag och kommunal tillsyn 

Hur håller sig verksamheten informerad om vilka föreskrifter som gäller? 

Är verksamheten öppen för alla barn?  

Vilka avgifter tas ut och vilken beräkning ligger till grund för dem?   
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Barnrättslagen 

Finns det strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den egna 
verksamheten? 

Finns det tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att 
ett barn far illa? 

Är dessa strukturer och rutiner kända av samtliga medarbetare? 

Har varje barn har fått kunskap om sina rättigheter, anpassat till sin ålder och mognad? 

Har barnens vårdnadshavare har fått kunskap om att barn har egna rättigheter och vad 
det innebär för vårdnadshavarna? 

Har skolan har ett fungerande system för att få kännedom om barnens närvaro/frånvaro? 

Finns det strukturer för att främja barnens närvaro? 

Pågår det ett arbete med att ta reda på barnets synpunkter? 

Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön? 

Dokumentation 
Följande dokument kan komma att behöva lämnas in vid tillsyn av verksamheten: 

Ekonomisk årsberättelse och verksamhetsberättelse 

Redovisning av vilka som sitter i ledningen, samt deras insikt och erfarenhet i föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Redovisning av rektors utbildning och erfarenhet 

Redovisning över att lärare eller förskollärare har legitimation och är behöriga för den 
undervisning de bedriver, alternativt högskoleutbildning avsedd för arbete i fritidshem. 

Verksamhetsplan/planer. 

Uppföljningar. 

Informationsmaterial. 
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Bestämmelser 
De bestämmelser som styr fristående förskolor och pedagogisk omsorg finns i kapitel 8 
respektive 25 i skollagen (2010:800). 

En fristående anordnare av förskola eller pedagogisk omsorg ska godkännas av kommunen 
om verksamheten uppfyller vissa kvalitetskrav (2 kap. 5 § respektive 25 kap 10 §).  

Godkänd fristående förskola och pedagogisk omsorg står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs i enlighet med 26 kapitlet skollagen (4 §). 

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg är skyldiga att lämna tillträde till de byggnader, 
lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten (26 kapitlet skollagen, 6 §). 

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg har en skyldighet att tillhandahålla handlingar 
och annat material som behövs för tillsynen (26 kapitlet skollagen, 7 §). 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket att 
fullgöra sin skyldighet (26 kapitlet skollagen, 8 §). 



Tidsplan Tillsyn 2019-2021
År /Månad 2019 2020 2021
Februari Nyköpings Waldorfförskola, 

Solgläntan
Buskis förskola

Lousie pedagogiska omsorg
Mars Nyköpings Waldorfförskola, 

Solbacken
Blombergska Kojan

Visätters familjedaghem
April I Ur och skur i Söra Klippan förskola

Maj Anettes pedagogiska omsorg Vrena förskola

Juni Tomstestigens förskola

Augusti Ekenbergs förskola Guldpärlans Montessori

September Vrena förskola Vittra Kungshagen förskola Nyköpings Montessoriförskola

Oktober Tomtestigens 
förskola

Backebo förskola Svalbo förskola

Guldpärlans 
Montessori-förskola 

November Svalbo förskola Västerbo förskola Förskolan Delfinen
Nyköpings 
Montessori-förskola 

December Förskolan Delfinen I vått och torrt plus 
fritidshemmet Prästhagen

Knyttebo förskola

Knyttebo förskola

FÖRSLAG



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN19/134 

Fortsättning av Toleransprojektet 2019 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 att bevilja division Barn Utbildning 
Kultur och division Social omsorg 4,9 mnkr ur Sociala investeringsfonden för 
projekt Demokrati och värdegrund. Projektet har bedrivits inom det nationella 
nätverket Toleransprojektet. 

Toleransprojektet vänder sig till Nyköpingsungdomar på högstadieskolor för 
att förebygga social oro och skapa inkludering i vårt demokratiska samhälle. 
Projektet ska ses som en del av Nyköping kommuns övergripande mål om 
social sammanhållning. 

Toleransprojektet har genomförts från hösten 2016 till våren 2019 med 50 
elever ur årskurs 8 per år. Projektet handlar om att arbeta långsiktigt för 
social sammanhållning. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll 
och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga 
rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati och 
samexistens. Två grupper med 25 elever vardera deltar i Toleransprojektets 
undervisning. Eleverna har olika etniska, sociokulturella och ekonomiska 
bakgrunder och får undervisning varannan vecka utanför ordinarie skolmiljö. 

Då projektet varit framgångsrikt föreslås nu att medel avsätts ur statsbidrag 
för prioriterade åtgärder inom Integrationsområdet för att fortsätta projektet 
under höstterminen 2019. Från Skolchefen för årskurs 7 – 9 inom BUK 
framhålls att resultaten är anmärkningsvärt goda för berörda elever och det 
pågår ett intensivt arbete för att skapa större spridningseffekt till andra, 
utanför projektets inramning. Genom att utbilda personal kan metoden så 
småningom införlivas i den ordinarie undervisningen. En projektbeskrivning 
finns och återrapportering har gjorts i ärende BOU16/176. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning av 
statsbidrag för prioriterade åtgärder inom integrationsområdet 2019 vid sitt 
sammanträde 2019-09-11 utifrån Kommunstyrelsens beslut i KK19/518. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden avsätter 800 tkr för en förlängning av 
Toleransprojektet höstterminen 2019. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN19/134 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 800 tkr för 
finansiering av en förlängning av Toleransprojektet höstterminen 2019  

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersätta Division Barn, utbildning och kultur med 
800 tkr avseende Toleransprojektet under höstterminen 2019, 

att division Barn, utbildning och kultur återrapporterar resultatet av 
Toleransprojektet till Barn- och ungdomsnämnden vid nämndens första 
sammanträde 2020, samt 

att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen 
till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Division Barn Utbildning Kultur 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden



Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/134 

Barn- och ungdomsnämnden Datum 
Torbjörn Ekman 2019-08-14 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
torbjorn.ekman@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Förlängning av Toleransprojektet höstterminen 2019 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 att bevilja division Barn, utbildning och 
kultur och division Social omsorg 4,9 mnkr ur Sociala investeringsfonden för projekt 
Demokrati och värdegrund. Projektet har bedrivits inom det nationella nätverket 
Toleransprojektet.  

Toleransprojektet vänder sig till nyköpingsungdomar på högstadieskolor för att 
förebygga social oro och skapa inkludering i vårt demokratiska samhälle. Projektet 
ska ses som en del av Nyköping kommuns övergripande mål om social 
sammanhållning. 

Toleransprojektet har genomförts från hösten 2016 till våren 2019 med 50 elever ur 
årskurs 8 per år. Projektet handlar om att arbeta långsiktigt för social 
sammanhållning. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet 
i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga rättigheter, intoleransens 
konsekvenser, förutsättningar för demokrati och samexistens. Två grupper med 25 
elever vardera deltar i Toleransprojektets undervisning. Eleverna har olika etniska, 
sociokulturella och ekonomiska bakgrunder och får undervisning varannan vecka 
utanför ordinarie skolmiljö.  

Då projektet varit framgångsrikt föreslås nu att medel avsätts ur statsbidrag för 
prioriterade åtgärder inom Integrationsområdet för att fortsätta projektet under 
höstterminen 2019. Från Skolchefen för årskurs 7 – 9 inom BUK framhålls att 
resultaten är anmärkningsvärt goda för berörda elever och det pågår ett intensivt 
arbete för att skapa större spridningseffekt till andra, utanför projektets inramning. 
Genom att utbilda personal kan metoden så småningom införlivas i den ordinarie 
undervisningen. En projektbeskrivning finns och återrapportering har gjorts i ärende 
BOU16/176. 

Förslag 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning av statsbidrag för 
prioriterade åtgärder inom integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-
11 utifrån Kommunstyrelsens beslut i KK19/518. Barn- och ungdomsnämnden 
föreslår att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden avsätter 800 tkr för en 
förlängning av Toleransprojektet höstterminen 2019.  



Dnr 
BUN19/134    
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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 800 tkr för 
finansiering av en förlängning av Toleransprojektet höstterminen 2019  

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersätta Division Barn, utbildning och kultur med 800 tkr 
avseende Toleransprojektet under höstterminen 2019, samt 

att division Barn, utbildning och kultur återrapporterar resultatet av Toleransprojektet 
till Barn- och ungdomsnämnden vid nämndens första sammanträde 2020, samt 

att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  

Torbjörn Ekman 
Sakkunnig tjänsteman 

Beslutet skickas till 
Division Barn, utbildning och kultur 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §   Dnr BUN19/135 

Pågående integrationsinsatser inom division Barn Utbildning Kultur 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket 
avseende åtgärder inom Integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut 
om en del av dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar om fördelning av den återstående delen av statsbidraget för 
prioriterade åtgärder inom integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 
2019-09-11 utifrån Kommunstyrelsens beslut KK19/518. 

Det pågår många integrationsfrämjande insatser och åtgärder inom division 
Barn Utbildning Kultur. För att underlätta för verksamheten att fortsätta med 
och även utveckla dessa insatser krävs ytterligare medel för 2019. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden avsätter 1 240 tkr för integrationsinsatser och 
åtgärder inom division Barn Utbildning Kultur under 2019. 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1 240 tkr för 
insatser inom integrationsområdet under 2019, 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersätta division Barn Utbildning Kultur med 1 240 
tkr för insatser inom integrationsområdet under 2019,  

att division Barn Utbildning Kultur återrapporterar resultatet av genomförda 
insatser till Barn- och ungdomsnämnden vid nämndens första sammanträde 
2020, samt 

att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen 
till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  

Beslutet skickas till 
Division Barn Utbildning Kultur 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden



Tjänsteskrivelse Dnr 
BUN19/135 

Barn- och ungdomsnämnden Datum 
Torbjörn Ekman 2019-08-14 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
torbjorn.ekman@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Pågående integrationsinsatser inom division Barn, utbildning och 
kultur 2019 

Ärendet i korthet 
Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket avseende 
åtgärder inom Integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut om en del av 
dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning 
av den återstående delen av statsbidraget för prioriterade åtgärder inom 
integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-11 utifrån 
Kommunstyrelsens beslut KK19/518.  

Det pågår många integrationsfrämjande insatser och åtgärder inom division Barn, 
utbildning och kultur. För att underlätta för verksamheten att fortsätta med och även 
utveckla dessa insatser krävs ytterligare medel för 2019.  

Förslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
avsätter 1 240 tkr för integrationsinsatser och åtgärder inom division Barn, utbildning 
och kultur under 2019. 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1 240 tkr för insatser 
inom integrationsområdet under 2019 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersätta Division Barn, utbildning och kultur med 1 240 tkr 
för insatser inom integrationsområdet under 2019, samt 

att division Barn, utbildning och kultur återrapporterar resultatet av genomförda 
insatser till Barn- och ungdomsnämnden vid nämndens första sammanträde 2020, 
samt 

att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  



Dnr 
BUN19/135    

 2/2 

Torbjörn Ekman 
Sakkunnig tjänsteman 

Beslutet skickas till 
Division Barn, utbildning och kultur 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §  Dnr BUN19/4 

Delegationsärenden 

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god 
kontakta nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att 
säkerställa att handlingarna hinner tas fram. 

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
08-13.

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 



2019-08-14

Pt Beslutande
3.2.1A Skolchef
1.4.1 Divisionschef, rektor
3.2.1A Skolchef
3.5.1 Tf verksamhetschef 

Resursteamet
1.4.1 Divisionschef
1.4.1 Skolchef
2.1.1 Verksamhetschef 

Resursteamet
1.4.1 Divisionschef, rektor
1.4.1 Skolchef
1.4.1 Divisionschef, rektor
1.4.1 Skolchef
1.4.1 Skolchef
1.4.1 Skolchef
3.5.6 Tf verksamhetschef 

Resursteamet
3.5.1 Tf verksamhetschef 

Resursteamet
3.5.6 Tf verksamhetschef 

Resursteamet
3.5.1 Tf verksamhetschef 

Resursteamet
2.1.1 Verksamhetschef 

Resursteamet
2.1.1 Verksamhetschef, Barn- 

och elevhälsan

Utskriftsdatum

Barn- och ungdomsnämnden
Delegationsbeslut

Dnr Handlingsrubrik Beslutsdatum
BOU18/636:2 Beslut om uppskjuten skolstart inför läsåret 19/20 2018-12-19
BOU18/640:11 Svar på Barn- och elevombudets beslut och redovisning av Nyköpings 2019-05-22
BOU18/641:2 Beslut om uppskjuten skolstart inför läsåret 19/20 2018-12-18
BOU18/687:7 Beslut om inskrivning i grundsärskolan 2019-05-24

BOU19/190:6 Kompletterande yttrande över anmälan av Västra skolan. Dnr 3.8-SI 2019-05-21
BOU19/229:3 Uppföljning av Skolinspektionens beslut att överlämna anmälan till 2019-06-18
BOU19/238:7 Beslut om plats på förskola. Barn i behov av särskilt stöd. 2019-06-04

BOU19/254:3 Svar på Barn- och elevombudets begäran om yttrande över anmälan av 2019-05-29
BOU19/254:6 Beslut i ärende Rosenkulla skola Dnr 3.8-SI 2019:3290 2019-07-30
BOU19/259:2 Svar på Barn- och elevombudets begäran om yttrande över anmälan av 2019-06-04
BOU19/259:4 Kompletterande yttrande över anmälan av Kiladalens södra skola, Dnr 3.8 2019-06-19
BOU19/259:5 Beslut i ärende Dnr 3.8-SI 2019:3424. Kiladalens södra skola 2019-08-02
BOU19/27:9 Beslut om uppföljning gällande skyldigheten att motverka kränkande 2019-07-30
BOU19/274:8 Beslut om inskrivning i grundsärskola 2019-05-28

BOU19/274:8 Beslut om inskrivning i grundsärskola 2019-05-28

BOU19/276:8 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2019-05-31

BOU19/276:8 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2019-05-31

BOU19/281:4 Beslut om plats på förskola, barn i behov av särskilt stöd 2019-06-05

BOU19/285:4 Beslut om plats på förskola, barn i behov av särskilt stöd 2019-08-12



3.5.1 Verksamhetschef 
Resursteamet

1.4.1 Skolchef
1.4.1 Skolchef
2.3.2 Divisionschef
5.3.2 Divisionschef
4.3.2 Utbildningschef
3.4.2 Skolchef
4.4.2 Skolchef
3.4.2 Skolchef
3.4.2 Divisionschef
3.4.2 Skolchef
3.4.2 Skolchef
2.3.2 Skolchef
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
1.6.1 Verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 Verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 Verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet

BOU19/288:8 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2019-06-07

BOU19/312:2 Svar på Barn- och elevombudets begäran om yttrande över anmälan av 2019-08-12
BOU19/56:15 Yttrande efter beslut i ärende avseende Kiladalens södra skola, Dnr 3.8 Sl 2019-06-19
BOU19/7:25 Anmälan till huvudman om kränkande behandling, förskola 2019-05-17
BOU19/7:26 Anmälan till huvudman om kränkande behandling, gymnasiet 2019-05-17
BOU19/7:27 Beslut om busskort 2019-05-21
BOU19/7:28 Delegationsanmälan kränkande behandling Nyköpings högstadium 2019-06-13
BOU19/7:29 Delegationsanmälan kränkande behandling Nyköpings gymnasium 2019-06-13
BOU19/7:30 Delegationsanmälan grundsär/gr f-6, anmälan till huvudman 2019-06-13
BOU19/7:31 Anmälan om delegationsbeslut 2019-06-26
BOU19/7:32 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Grundskola F-6 2019-07-19
BOU19/7:33 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Grundskola F-6 2019-07-19
BOU19/7:40 Anmälan till huvudman om krändande behandling, förskola 2019-07-19
BUN18/24:18 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2013, för perioden 

2019-01--2019-06, Waldorfförskolan Solbacken
2019-05-27

BUN18/37:26 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för fyra elever födda 2007 och 
2008, läsåret 2019/2020, Fokusskolan

2019-05-27

BUN18/44:12 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2013, för perioden 
2019-01---2019-06, Vrena förskola, friskola

2019-05-27

BUN19/10:7 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för fyra elever, läsåret 2019-2020, 
Nyköping Strand Utbildningscentrum

2019-05-20

BUN19/131:2 Beslut om skolpliktens upphörande pga varaktig utomlandsvistelse 2019-07-30

BUN19/21:17 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2013, läsåret 
2019/2020 - Fokusskolan

2019-06-10

BUN19/22:4 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2002, läsåret 
2019/2020, Ljud och Bildskolan

2019-05-27

BUN19/32:11 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för 6 elever, läsåret 2019/2020 - 
Mikaeliskolan

2019-06-10

BUN19/36:3 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för läsåret 2019/2020 -Stiftelsen 
nya Ängkärrskolan

2019-06-14

BUN19/42:6 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2013, 
Waldorfförskolan Solgläntan

2019-05-20



1.6.1 T f verksamhetschef 
Resursteamet

1.1.1 Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

4.1.1
1.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
4.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
4.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
4.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
4.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
4.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
1.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden
1.6.1
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.6.1 T f verksamhetschef 

Resursteamet
1.1.1 Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden

BUN19/65:2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2010, läsåret 
2019/2020, Kvarseboskolan

2019-05-27

BUN19/66:10 Dispensansökan engelska läsår 2019/2020, underlag ordförandebeslut 
antagningsutskott 2019-06-13 

2019-06-12

BUN19/66:11 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-06-26 2019-06-26
BUN19/66:14 Beslut avseende dispens i engelska läsåret 2019/2020 2019-08-08

BUN19/66:4 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-05-29 2019-06-07

BUN19/66:5 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-05-29, Bilaga 1 
Sökande gymnasiesärskola läsår 2019/2020 

2019-06-07

BUN19/66:6 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-05-29, Bilaga 2 
Frikvotssökande läsår 2019/2020

2019-06-07

BUN19/66:7 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-05-29, Bilaga 3 
Dispensansökan engelska läsår 2019/2020 

2019-06-07

BUN19/66:8 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-05-29, Bilaga 4 
Antagningsstatistik 2019-05-29

2019-06-07

BUN19/66:9 Beslut avseende dispens i engelska läsåret 2019/2020 -ordförandebeslut 
antagningsutskott 2019-06-13

2019-06-12

BUN19/7:8 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för två elever födda 2000 och 2019-05-27
BUN19/70:4 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för två elever födda 2012 och 

2013, läsåret 2019/2020, Vrena Friskoleförening
2019-05-27

BUN19/72:10 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för nio elever, läsåret 2019-2020, 
Blomenbergska skolan

2019-05-27

BUN19/73:17 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för 10 elever, samt avslag av 
tilläggsbelopp för 6 elever, läsåret 2019-2020, Kunskapsskolan

2019-05-20

BUN19/74:10 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2007, läsåret 
2019/2020, Nyköpings friskola

2019-05-20

BUN19/81:2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2000, läsåret 
2018/2019, Öknaskolan

2019-05-20

BUN19/81:3 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2000, läsåret 
2019/2020, Öknaskolan

2019-05-20

BUN19/87:2 Ansökan om medflytt av elevpeng för sonen, till Svenska Skolan Nairobi 
(SSN) för läsåret 2019/2020

2019-06-19



1.1.1 Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

1.1.1 Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

1.6.1 T f verksamhetschef 
Resursteamet

1.3.2A Divisionschef

BUN19/87:5 Bilaga 3: Studieplan för elev född 2001, Ek3 Nairobi 2019-06-19

BUN19/87:6 Bilaga 4: Svenska skolan i Nairobi Skolavgifter 2019-2020 2019-06-19

BUN19/89:2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2015, läsåret 
2019/2020, Louises pedagogiska omsorg

2019-05-27

Cam19/13:8 Personuppgiftsbiträdesavtal Svensk e-identitet AB och Barn- och 2019-06-10



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr BUN19/1 

Anmälningsärenden 

För att ta del av anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god 
kontakta nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att 
säkerställa att handlingarna hinner tas fram. 

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-08-15. 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Beslut att delvis bevilja ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 

2019/2020, Dnr 8.1.2-2019:0017368
BUN19/1:30

2 Beställarkontoret Information om Raoul Wallenbergs dag, 27 augusti 2019, Sveriges nationella dag för 
civilkurage och medmänslighet

BUN19/1:31

3 Beställarkontoret Beslut om delvis beviljande av statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020, 
Dnr 8.1.2-2019:0015732

BUN19/1:29

4 Beställarkontoret Beslut om delvis beviljande av statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019, Dnr 
8.1.2-2019:0015730

BUN19/1:28

5 Beställarkontoret Beslut om delvis beviljande av statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2018/2019, Dnr 8.1.2-2019:0023626

BUN19/1:27

6 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2018/2019, Dnr 8.1.2-2019:0022121

BUN19/1:26

7 Beställarkontoret Sommarbrev: Aktuellt om samordnare för nyanländas lärande juni 2019, samt 
inbjudan till samordnardialoger - för samordnare och deras huvudmän

BUN19/1:25

8 Kammarrätten i Jönköping Beslut - Tillämpning av skollagen (2010:800); fråga om prövningstillstånd, 
bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017 

BUN19/103:1

9 Beställarkontoret Beslut om avslag på ansökan om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom 
ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanl

BUN19/1:23

10 Beställarkontoret Beslut om bidragsramar gällande statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2020, Dnr 8.1.2-2019:960 

BUN19/1:24

11 Beställarkontoret Beslut från Kommunfullmäktige §109  2019-05-14 Reglemente för Barn- och 
ungdomsnämnden, samt Reglementet som börjar gälla fr o m 2019-06-01

BUN19/5:2

12 Socialpedagog Östra Skolan Skrivelse avseende trygghet under skoldagen - framför allt i samband med 
idrottsutövning och duschning i Sporthallen

BUN19/97:1

13 Socialpedagog Östra Skolan Svar på skrivelse avseende trygghet under skoldagen - framför allt i samband med 
idrottsutövning och duschning i Sporthallen 

BUN19/97:2

14 Beställarkontoret Dom - Tillämpning av skollagen, beslut om bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor för år 2015

BUN19/12:6

Barn- och 
ungdomsnämnden

Utskriftsdatum

2019-08-15

Anmälningar



15 Skolverket Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 
år 2019, Dnr 8.1.2-2019:0022595

BUN19/19:6



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § Dnr 

Övrigt 
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