


NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 75 Dnr BUN19/3 

Mötets öppnande 

Ordförande meddelar att informationsärende 3 utgår på grund av sjukdom 

hos föredragande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 76 Dnr BUN19/3 

Informationsärenden 

1 Verksamhetsbesök 

Bo Österberg (SD), Carolina Björkman (L), Carina 
Wallin (S) och Jonas Carlsson Malm (M), Maud 
Wachtmeister (KD), Anders Eriksson (C) och Petter 
Söderblom (M) samt Elisabeth Sandberg (C) och 
Johannes Andersson (V). 

Nämndens 
ledamöter 

2 Återkoppling från Förskolekonferens 18 september Carina Wallin (S) 
och skolchef 
förskola Ewa 
Björnfoth 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 77 Dnr BUN19/2 

Uppföljning av verksamhetsbeställning 2019 till division Barn 

Utbildning Kultur avseende Nyköpings ungdomsmottagning 

I Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsbeställning 2019 till division 

Barn Utbildning Kultur ingick ett särskilt uppdrag att informera nämnden om 

verksamheten på Nyköpings ungdomsmottagning (NUM). I direktivet 

framgick att detta ska ske genom en skriftlig rapport samt en redovisning vid 

lämpligt nämndsammanträde. Den skriftliga rapporteringen sker genom 

NUM:s verksamhetsberättelse som bifogas tjänsteskrivelse daterad 2019-09-

19. 

Ärendet föredras av kurator Malin Glysing och kurator Mattias Haglund, vilka 

även svarar på nämndens frågor. Enhetschef kvalitet Susanne Svedberg 

svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Kerstin Windisch (M), Petter Söderblom (M), Maud 

Wachtmeister (KD) och Jonas Carlsson Malm (M). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av Nyköpings ungdomsmottagnings 

verksamhet, samt 

att lägga Nyköpings ungdomsmottagnings verksamhetsberättelse till 

handlingarna. 

Beslut till: 

Division Barn Utbildning Kultur 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 78 Dnr BUN19/138 

Ansökan om utökning av antalet platser vid Vrena Förskola 

Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun har mottagit en ansökan 

avseende utökning av fristående förskoleverksamhet vid Vrena förskola. 

Huvudmannen för verksamheten, Vrena friskoleförening, har ansökt om att 

få utöka verksamheten till ett maxantal om 70 platser. Av inskickad 

dokumentation framgår att det idag finns 52 barn i verksamheten. Beviljat 

antal platser är idag 50. 

Huvudmannen bedöms, med beaktande av åtgärder som måste vidtas i 

barnkonsekvensanalysen, ha fortsatta förutsättningar att följa de lagar och 

föreskrifter som gäller för utbildningen. Godkännande för att bedriva förskola 

ska enbart vila på en bedömning av ovan och huruvida huvudmannen 

uppfyller kraven om att vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola 

samt att inga påtagligt negativa följder för kommunens egna motsvarande 

verksamhet uppstår. 

Det är inte Barn- och ungdomsnämndens ansvar att bedöma uppfyllandet av 

Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. 

Huvudmannen informeras därför om att ta eventuella ytterligare nödvändiga 

kontakter som kan påverka huvudmannens möjlighet att utöka och bedriva 

verksamheten. 

Inlägg i ärendet görs av Johannes Andersson (V) och Anders Eriksson (C). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

att godkänna Vrena friskoleförenings ansökan om utökning av maxantalet 
platser till 70 platser vid Vrena förskola. 

Beslut till 
Vrena friskoleförening  

Division Barn Utbildning Kultur 

Miljöenheten  

Livsmedelsenheten  

Bygglovsenheten  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 79 Dnr BUN19/139 

Tilläggsbelopp lovskola 2019 

Skolan är skyldig att erbjuda lovskola till elev i årskurs 8 och 9 som riskerar 

att inte bli behörig till gymnasiet. Det är frivilligt för eleven att delta. En elev 

som har accepterat ett erbjudande om lovskola förbinder sig att delta i 

verksamheten om eleven inte har giltigt skäl till frånvaro. Giltigt skäl kan vara 

sjukdom, men inte semester. Om eleven är frånvarande utan giltigt skäl ska 

elevens vårdnadshavare informeras samma dag. 

Fristående verksamhet ska enligt Skollagen få ersättning av elevens 

hemkommun genom tilläggsbelopp baserat på den kommunala skolans 

faktiska kostnad för lovskola. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola 

utbetalas per timme som eleven deltagit och för max 50 timmar/elev och 

läsår. 

För att huvudmannen ska få ersättning krävs att eleven deltagit i lovskola 

under läsåret 2018/2019 och/eller närmast efterföljande sommarlov i årskurs 

8 respektive årskurs 9. 

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola görs på särskild blankett. Kopia av 

senaste betyg som styrker att eleven tillhör målgruppen bifogas ansökan. 

Sakkunnig tjänsteman föreslås granska ansökan och besluta om 

tilläggsbelopp för lovskola. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

att tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i fristående och kommunal regi 

utbetalas per timme som eleven deltagit, 

att tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i fristående och kommunal regi år 

2019 utbetalas med 57 kronor/timme som eleven deltagit enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16, samt 

att sakkunnig tjänsteman granskar ansökan och beslutar om tilläggsbelopp 

för lovskola i fristående regi. 

Beslutet skickas till  

Fristående skolenheter med årskurs 7–9 

Division Barn Utbildning Kultur 
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BUN § 80 Dnr BUN18/81 

Yttrande avseende JO-anmälan från Mikaeliskolan 

Barn- och ungdomsnämnden anmodas yttra sig över JO-anmälan och lämna 

upplysningar om handläggningen av överklagandet. Av yttrandet ska särskilt 

framgå hur handläggningen förhåller sig till 6, 7 45 och 46 §§ 

Förvaltningslagen (2017:900). 

Rektor Mikaeliskolan har i en JO-anmälan framfört klagomål mot Barn- och 

ungdomsnämnden i Nyköpings kommun med anledning av handläggning av 

ett överklagande av ett beslut avseende tilläggsbelopp. 

Hon har i huvudsak uppgett att kommunen aldrig har skickat överklagandet 

till förvaltningsrätten, trots att man uppgett att så är fallet, samt att 

kommunen låtit bli att svara på hennes förfrågningar om detta. 

Inlägg i ärendet görs av Jessica Johansson (L) och Anders Eriksson (C). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta yttrandet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16. 

Beslut till:  

Riksdagens Ombudsmän, Att: Madeleine Nilsson, Box 16327, 103 26 
Stockholm, 2 exemplar 
JOkansli@jo.se, helst som Word dokument 
Riksdagens ombudsmän  
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BUN § 82 Dnr BUN19/132 

Yttrande över motion Förbättra förutsättningarna för 

landsbygdsskolorna 

Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 

Moderaternas motion ”Förbättra förutsättningarna för landsbygdsskolorna”. 

Nämndens föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelsen avslår Moderaternas 

förslag att utreda förutsättningarna för att utöka skolorna i Råby, Buskhyttan 

och Ålberga med fler årskurser. 

Petter Söderblom (M) yrkar avslag till framskrivet förslag, och föreslår 

alternativt yttrande enligt följande: ”Barn- och ungdomsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen”.  

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Kerstin Windisch (M), Jonas Carlsson 

Malm (M) och Caroline Björkman (L). 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Bo Österberg (SD) och Sara Lejonklou 

(SD). 

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Petter 

Söderbloms (M) avslagsyrkande mot framskrivet förslag, och finner att 

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 

Petter Söderblom (M), Madelaine Classon Laxmi (M), Maud Wachtmeister 

(KD) och Jessica Johansson (L) reserverar sig skriftligen mot nämndens 

beslut. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Särskilt yttrande, M och L 

Särskilt yttrande, SD 

Skriftlig reservation, M, KD och L 
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BUN § 83 Dnr BUN19/140 

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Under förutsättning att Nyköpings kommun följer villkoren i förordningen, 
2001:160, om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska avgiftsnivåer för maxtaxa 
fastställas av Kommunfullmäktige. Avgifterna baseras på det av Skolverket 
fastställda inkomsttaket för 2020. Skolverket beräknar och informerar 
kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, 
andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör 
Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. 

För att avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska kunna 
gälla från och med 2020-01-01 föreslås att Kommunfullmäktige tar ett beslut 
enligt Skolverkets beslut som kungörs senast 2019-12-01. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige att revidera Avgifter och dess tillämpning i

förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för 2020 i enlighet 
med Skolverkets beslut om inkomsttak och avgifter, samt 

att beslutet om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska 
gälla från och med 2020-01-01. 

Beslut till 
Kommunfullmäktige 
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BUN § 84 Dnr BUN19/2 

Delårsrapport 

Ett förslag till delårsrapport januari-augusti för Barn- och ungdomsnämnden 
har upprättats. Ett flertal osäkerhetsfaktorer påverkar Barn- och 
ungdomsnämndens delårsrapport. Den avvikelse som redovisas i BPA 
(Kommunens verktyg för Budet, Prognos och Analys) visar en avvikelse 
jämfört med budget på -15,6 mnkr vilket inte är hela sanningen. 

Faktureringen från alla gymnasieskolor för juli och augusti har ännu inte 
skett. Osäkerheten kring hur många årskurs 1-elever man fått gör att 
skolorna inväntar september för att få en mer rättvis bild av läget. Sakkunnig 
tjänsteman uppskattar att den positiva avvikelsen på kostnadssidan 
motsvarar avsaknaden av fakturor. Det finns även en eftersläpning gällande 
återsökningen av moms för augusti motsvarande 1,6 mnkr, den kommer att 
bokföras i september. Sammanfattningsvis är nämndens avvikelse för 
perioden januari-augusti jämfört med budget -26 mnkr. 

Barnantalet inom förskolan kommer att vara lägre under hösten. 
Tilläggsbeloppen till den kommunala skolan kommer att följa budget under 
hösten. SALSA-ersättningen kommer att ligga på en högre nivå än 
budgeterat. Det finns inget som tyder på att intäkterna från Migrationsverket 
kommer att stiga under hösten. En försiktig prognos för helår pekar på en 
avvikelse jämfört med budget motsvarande -24 mnkr. 

Barn- och ungdomsnämnden fick på sammanträdet 2019-06-04 en 
redovisning av division Barn, utbildning och kultur avseende förskolans och 
skolans grunduppdrag ”Övergång, samverkan och omvärld” samt 
gymnasiets grunduppdrag ”Utbildningsval, arbete och samhällsliv”. 
Sammanfattningsvis betonas vikten av en reviderad och gemensam 
övergångsplan, tillgång till Studie- och yrkesvägledare, samverkan med 
arbetslivet och utbildningens relevans för det kommande studie- och/eller 
yrkesliv. Framgångsfaktorer är identifierade och tankar finns på hur arbetet 
med dessa ska fortgå. 

Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Bo Österberg (SD), Jessica Johansson (L), Anders 
Eriksson (C) och Petter Söderblom (M). 
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BUN § 84 Dnr BUN19/2 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att godkänna nämndens delårsrapport 2019 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-17  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 85  Dnr BUN19/4 

Delegationsärenden 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
09-20.

Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Anders Eriksson (C).  

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  
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BUN § 86 Dnr BUN19/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-09-20 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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BUN § 87 

Övriga ärenden 

Ordförande informerar om att nämndens sammanträde 2019-11-05 är inställt 
med anledning av att det finns för få ärenden att behandla.  

Ordförande redogör för pågående Skolturné, vilken består i att nämndens 
ordförande, första vice ordförande och enskilda ledamöter besöker olika 
landsbygdsskolor. 

Inlägg i ärendet görs av Carolina Björkman (L), Anders Eriksson (C), Jonas 
Carlsson Malm (M), Torbjörn Koch (S) och Petter Söderblom (M).  




