
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 
 ____________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset Sal B, 2019-08-28 kl. 13:30-16:50 

Ledamöter och ersättare Beslutande 
Anders Eriksson (C), ordf 
Carina Wallin (S), 1:e v ordf 
Petter Söderblom (M), 2:e v ordf 
Håkan Sipos (S) 
Lilian Wirström (S) 
Torbjörn Kock (S) 
Madelaine Classon Laxmi (M) 
Josefine Boberg (KD) t o m § 67 
Jessica Johansson (L) 
Bo Österberg (SD) 
Emma Mellberg (S), tj ers 
Maud Wachtmeister (KD) tj ers fr o m § 
68 

Ersättare 
Karin Jonsson (S) 
Ibrahim Ben Alaya (S) 
Elisabeth Sandberg (C) 
Jonas Carlsson Malm (M) 
Kerstin Windisch (M) 
Maud Wachtmeister (KD) t o m § 67 
Carolina Björkman (L) 
Sara Lejonklou (SD) 
Johannes Andersson (V) 

Övriga deltagare Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, sakkunnig tjänsteman Tina Kraft, 
sakkunnig tjänsteman Mats Appel §§ 67-68,ekonom Anders Lindberg § 67, 
divisionschef Inger Fransson (BUK), enhetschef kvalitet och integration Susanne 
Svedberg (BUK) §§ 61-62, skolchef förskola Ewa Björnfoth (BUK) §§ 61-62, 
skolchef F-6 Anci Stierna (BUK) §§ 61-62, utbildningschef 7-9 och Nyköpings 
gymnasium Henrik Eriksson (BUK) §§ 61-62, ekonomichef Marianne Giegold 
(BUK) §§ 61-62, enhetschef fritidshem Maria Lindblom (BUK) §§ 61-62, 
verksamhetschef central elevhälsa Anneli Tiger (BUK) § 62, kvalitetsstrateg 
Therese Forss §§ 61-62, specialpedagog Jenny Nordberg (BUK) § 62 

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Hannes Holmberg 

Paragrafer 61-62, 66-74 

Paragrafer 63-65 
omedelbart justerade 

Ordförande .............................................................. 
Anders Eriksson 

Justerande .............................................................. 
Petter Söderblom 

______________________________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-28 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ................................................................................... 
Hannes Holmberg 

2019-09-09

2019-09-30

2019-10-01
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Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Hannes Holmberg 

Paragrafer 63-65 
Omedelbar justering 

Ordförande .............................................................. 
Anders Eriksson 

Justerande .............................................................. 
Petter Söderblom 

______________________________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS 

Omedelbar justering §§ 63-65 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 61 

Mötets öppnande 

Ordförande redogör för ändring av ärendeordning i form av att ärende 
Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, Visätters 
familjedaghemtill behandlas som beslutsärende tre, samt tillägg till 
dagordning i form av beslutsärende 7 Fritid och integration. 
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BUN § 62 Dnr BUN19/3 

Informationsärenden 

1 Nulägesrapport inför skolstart ht19 Skolchefer 
förskola, F-6, 
7-9 och
Nyköpings
gymnasium,
enhetschef
fritidshem

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

Divisionschef 
och kvalitets-
strateg 

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

Verksamhets-
chef central 
elevhälsa 
samt special-
pedagog  
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 63  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. 
 
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 
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BUN § 64  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.  
 
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 
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BUN § 65 Dnr BUN19/82 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, 
Visätters familjedaghem 
 
Barn- ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har mottagit en ansökan från 
Ann Markström om att få starta en fristående pedagogisk omsorg i Visätters 
familjedaghem 1 september 2019. 
 
Lokalen för familjedaghemmet är Ann Markströms befintliga bostad där det 
kommer erbjudas plats för 5 barn. Vid beviljad ansökan skickar Ann 
Markström in vederbörliga handlingar till Miljöenheten, Livsmedelsenheten 
och Bygglovsenheten. 
 
Godkännande för att bedriva pedagogisk omsorg ska vila på en bedömning 
av huruvida huvudmannen uppfyller kraven om att vara öppen för alla barn 
som ska erbjudas förskola samt att inga påtagligt negativa följder för 
kommunens verksamhet uppstår. 
 
Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har mottagit en ansökan 
att starta pedagogisk omsorg Visätters familjedaghem. 
 
Huvudmannen för verksamheten, Ann Markström, har ansökt om att från och 
med 1 september starta en verksamhet med 5 platser i Visätter. Syftet är att 
kunna erbjuda platser till de barn o föräldrar som önskar pedagogisk omsorg 
istället för att placera barnen på förskola. 
 
Visätters Familjedaghem bedöms uppfylla kraven för att starta pedagogisk 
omsorg i Visätter och förslaget är att godkänna ansökan eftersom 
verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet. Godkännande för att bedriva förskola ska enbart 
vila på en bedömning om huruvida huvudmannen uppfyller kraven eller inte 
samt att inga påtagligt negativa följder för kommunens verksamhet uppstår. 
Krav inom Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen 
ska vara tillgodosedda för att verksamheten ska kunna drivas. 
 
Ann Markström ansökan om att få starta pedagogisk omsorg bedöms 
uppfylla gällande krav, se bilagor till tjänsteskrivelse. 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 65 Dnr BUN19/82 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna Ann Markströms ansökan att starta pedagogisk omsorg med 5 
platser på Visätter Familjedaghem i Visätter,  
 
att godkännandet gäller från 1 september 2019, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Beslut skickas till: 
Familjedaghem Visätter 
Division Barn Utbildning Kultur 
Miljöenheten 
Livsmedelsenheten 
Bygglovsenheten 
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BUN § 66  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. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman. 
 
Petter Söderblom (M) yrkar på att återremittera bidragsbeloppet med syfte 
att revidera bidragsbeloppen med förutsättning att nämnden ersätter 
fristående gymnasieskolor med utbildning som ej bedrivs i kommunal regi 
med minst 100 % av Riksprislistan. 
 
Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Kerstin Windisch (M), Jonas Carlsson 
Malm (M), Maud Wachtmeister (KD) och Carolina Björkman (L). 
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BUN § 66  Dnr BUN18/122 
 
Ordförande ställer först proposition på Petter Söderbloms (M) 
återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras vid sammanträdet, och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Därefter 
finner ordförande att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
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, 
 
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, 
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BUN § 66  Dnr BUN18/122 
 
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 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Särskilt yttrande 
Bilaga 2 – Skriftlig reservation 
 
Beslutet skickas till 
Fristående gymnasieskolor 
 
Petter Söderblom (M), Madelaine Classon Laxmi (M), Josefine Boberg (KD) 
och Jessica Johansson (L) reserverar sig mot nämndens beslut att avslå 
Petter Söderbloms (M) återremissyrkande. 
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BUN § 67  Dnr BUN19/2 
 
Ekonomisk rapport per juni 2019 
 
Barn- och ungdomsnämnden har begärt en ekonomisk uppföljning för första 
halvåret 2019 utifrån att resultatet jämfört med budget under våren visat på 
en negativ avvikelse. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna den Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska uppföljning för 
januari-juni 2019 och lägga den till handlingarna 
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BUN § 68  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. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Mats Appel, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Sakkunnig tjänsteman Mats Appel redogör för ändringar i framskrivet förslag: 
avseende form för återrapportering av tillsyn (inte nödvändigtvis som 
informationsärende), samt rättelse om Barnrättslagen som börjar gälla först 
2020. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Kock (S), Petter Söderblom (M) och Maud 
Wachtmeister (KD). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att anta Tillsynsplan 2019-2021 Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet med ändringar enligt ovan, 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 
Webbredaktör, kommunledningskansliet 
Webbredaktör, beställarkontoret 
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BUN § 69  Dnr BUN19/137 
 
Fritid och integration 
 
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. 
 
Idrotten och föreningslivet i stort är en mötesplats för personer med olika 
etnisk bakgrund och därmed en viktig arena för integration. Genom 
aktiviteter efter skoltid kan integrationsarbetet utvecklas i samarbete med en 
mångfald av föreningar. Under våren har en diskussion med föreningar, Skol 
IF:s paraplyorganisation Nyköpings Ungdomsförening och representanter för 
Nyköpings kommun lett fram till förslaget på integrationsåtgärden Fritid och 
integration. Inom ramen för den integrationssatsning Nyköpings kommun gör 
2019 är förslaget att ge Nyköpings Ungdomsförening ett uppdrag att 
samordna integrationsåtgärden Fritid och integration. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslås ansöka om 400 tkr hos Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden för att finansiera denna åtgärd. 
 
Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, som även svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M) och Anders Eriksson (C). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 400 tkr för 
integrationsåtgärden Fritid och integration under 2019, 
 
att ge Nyköpings arenor i uppdrag att teckna ett avtal med Nyköpings 
Ungdomsförening, organisationsnummer 802525–6804, för att verkställa 
integrationsåtgärden Fritid och integration under 2019 enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2019-08-21, 
 
att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden, ersätta Nyköpings arenor med 400 tkr för 
integrationsåtgärden Fritid och integration, 
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BUN § 69 Dnr BUN19/137 
 
att Nyköpings arenor 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 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
Nyköpings arenor 
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BUN § 70  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. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M) och Anders Eriksson (C). 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-08-28 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 70  Dnr BUN19/134 
 
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 
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BUN § 71  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. 
 
Divisionschef Inger Fransson svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M). 
 
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 
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BUN § 72 Dnr BUN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
08-13. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, som även svarar 
på nämndens frågor. 
 
Divisionschef Inger Fransson svarar på nämndens frågor. 
 
Ordförande redogör för redaktionell rättelse avseende beslutsfattare 
avseende protokoll från antagningsutskottet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jessica Johansson (L), Kerstin Windisch (M), Petter 
Söderblom (M) och Carolina Björkman (L). 
 
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 Antagningsutskottet

4.1.1 Antagningsutskottet

4.1.1 Antagningsutskottet

4.1.1 Antagningsutskottet

4.1.1 Antagningsutskottet

4.1.1 Antagningsutskottet

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
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BUN § 73 Dnr BUN19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-08-15. 
 
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
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BUN § 74 
 
Övrigt 
 
Ordförande informerar nämndens ledamöter om att efterföljande 
sammanträde 2019-10-01 kommer att äga rum på Alpha, Nyköpings 
högstadium. 
 
Ordförande uppmanar nämndens ledamöter att planera och genomföra 
verksamhetsbesök på förmiddagen 2019-10-01 eller vid annan tid innan 
dess. 
 
Bo Söderberg (SD) lyfter fråga om nämndens återkoppling till de 
verksamheter som nämndens ledamöter gör verksamhetsbesök vid. 
 
Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Anders Eriksson (C), Torbjörn Kock (S) och Carina 
Wallin (S).  


	bun190828 justerat protokoll.pdf
	Mötets öppnande
	Mötets öppnande
	Skriftligt svar avseende överklagande från Pysslingen Förskolor och Skolor AB, mål nr 9901-18
	Skriftligt svar avseende överklagande från Pysslingen Förskolor och Skolor AB, mål nr 9901-18
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Skriftligt svar avseende överklagande från Vittraskolorna AB, mål nr 145-19
	Skriftligt svar avseende överklagande från Vittraskolorna AB, mål nr 145-19
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, Visätters familjedaghem
	Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg, Visätters familjedaghem
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslut skickas till:
	Beslut skickas till:


	bun190828 justerat protokoll
	Revidering av bidragsbelopp till fristående och regionkommunala gymnasieutbildningar enligt samverkansavtal 2019
	Revidering av bidragsbelopp till fristående och regionkommunala gymnasieutbildningar enligt samverkansavtal 2019
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Bilagor:
	Bilagor:
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till


	§ 66 Bilaga 1 - Särskilt yttrande.pdf
	§ 66 Bilaga 2 - Skriftlig reservation.pdf
	bun190828 justerat protokoll
	Ekonomisk rapport per juni 2019
	Ekonomisk rapport per juni 2019
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar

	Tillsynsplan 2019–2021, tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
	Tillsynsplan 2019–2021, tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Fritid och integration
	Fritid och integration
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Fortsättning av Toleransprojektet 2019
	Fortsättning av Toleransprojektet 2019
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Pågående integrationsinsatser inom division Barn Utbildning Kultur
	Pågående integrationsinsatser inom division Barn Utbildning Kultur
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till

	Delegationsärenden
	Delegationsärenden
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar
	Barn- och ungdomsnämnden beslutar

	Övrigt
	Övrigt


